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 النعمة اإللهية والجهاد البشري

 

سؤال نسمعه كثيراً، هل خالصنصنصا نصالصنصعصمصة اإللصهصيصة    نصجصهصادنصا 

 البشري،     ن هناك ارتباط نين النعمة اإللهية والجهاد البشري؟

 

متبررين مجانصا إللهية يقول لنا الكتاب المقدس " من جهة النعمة ا

 "   3442" روله المجد يسوع المسيحالرب ننعمته نالفداء الذي ن

"   هو عطصيصة ه،ألنكم نالنعمة مخّلصون ناأليمان وذلك ليس منكم

حتى إذا تبررنا ننعمته نصير ورثة حسب رجصاء الصاصيصا  "   243اف

  342" تي األندية

 

فنرى  ن خالننا ال يمكن الاصول عليه نأي ثمصن  و وسصيصلصة وال 

نأي حق  و استاقاق، نل هو عطية إلهصيصة مصجصانصيصة يصمصنصاصهصا ه 

نمشيئته الصالاة الطوناوية الخير  المملؤ  مابة. ولكننا يجب  ن 

فلنتقد  نثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمصة نطلب هذه النعمة " 

الصخصالا الصذي فصتص  "    4:44" عصب ونجد نعمة عوناً في حينه

نص  4"  وناث عنه  نبياء الذين تنبأوا عصن الصنصعصمصة الصتصي ألجصلصكصم

ولكن انصمصوا فصي الصنصعصمصة وفصي  نل وننمو في هذه النعمة " 4:44

  4242ن   3" معرفة رننا ومخلصنا يسوع المسيح له المجد 

 

من هنا نأتي إلى دور الجهاد البشري لكي نطلب النعمة وننمو فيها 

ونثبت  يضاً. ولكن هذا الجهاد البشري ال يكون نعيداَ عن عمل ه، 

نل الجهاد ندون ه ال يثمر. قال لنا السيد الصمصسصيصح لصه الصمصجصد " 

إذا ليس الصاصارس "    5445" يو  ندوني ال تقدرون  ن تفعلوا شيئاً 

شيئاً وال الساقي نل ه الذي ينمي ... فأننا نصاصن عصامصالن مص  ه 

4 2كصو  4" و نتم فالحة ه، نناء ه، حسب نعمة هلل المعطا  لي..

3- 4:  . 

 

الند  ن نارس و ن نسقي، الند  ن نعصمصل مص  ه، ونصجصام الصعصمصل 

و ما من يفعل الاق فيقبل إلصى الصنصور لصكصي  واإلثمار هو من ه "

ولذا  ونصانصا الصكصتصاب  434  2" يو تظهر  عماله  نها ناهلل معمولة

المقدس نضرور  الجهاد والعمل حتى ننمو ونثبت في النعصمصة، نصل 

نقول  ن النعمة لن تعمل ولن تمنح إال لمن يجاهد ويسعى نصأمصانصة. 

ومن ال يامل نليبصه ويصأتصي ورافصي فصال حمل الصليب هو جهاد "

وتصكصريصس الصجصسصد جصهصاد  433  44" لو  يقدر  ن يكون لي تلميذاً 

فاطلب إليكم  يها األخو  نر فة ه  ن تقدموا  جسصادكصم ضروري " 

ذنياة حية مقدسة مرضية عن ه عبادتكم العقلية. و ال تشصاكصلصوا 

نل في جهادنا الند  ن نصارع ونضبص   4334  43" رو  هذا الدهر

هكذا اركضوا لكي تنالوا، وكل من يصجصاهصد  نفسنا في كل شيء "...

وجصهصادنصا ضصد  35، 434  9كصو  4"  يضب  نفسه في كصل شصيء

الخطيئة الز  وضروري نكل وسافل األسلاة الروحية وقم  الجسد 

  4443" عصب  لم تقاوموا نعد حتى الد  مجاهدين ضد الخطيئصة"  

" البسوا سالم ه الكامل لكي تقدروا  ن تثبتوا ضد مكايد إنليس" 

  :444اف 

 

ومعلمنا نولس الرسول نفسه الذي جاهد الجهاد الصاصسصن يصقصول 4 

اقم  جسدي واستعبده حتى نعد ما كرزت لآلخرين ال  نصيصر  نصا " 

 .  433 9كو 4" نفسي مرفوضاً 

 

كصصأوالد الصصطصصاعصصة ال تشصصاكصصلصصوا وفصصي جصصهصصادنصصا 

شهواتكم السانقة فصي جصهصالصتصكصم، نصل نصظصيصر 

القدوس الذي دعاكم كونوا  نتم  يضاً قديسين 

و حصذر  45، 444  4نص  4".  في كل سصيصر 

وكم عقاناً  شر لئال نتهاونكم تفقدوا النعمة " 

تظنون  نه ياسب مستاقاً من داس انصن ه 

وحسب د  العهد الذي قدس نه دنساً وازدرى 

 .  439 :4" عب نروم النعمة

 

وتذكر  ن  نونا  د  كصان مص  ه فصي الصفصردوس ولصم يصجصاهصد 

فسق  وسقطنا معه. ونالمثل يصهصوذا األسصخصريصوطصي كصان مص  

السيد الرب ولم يجاهد فهلك. وكذلك ديماس تصلصمصيصذ الصقصديصس 

نولس الرسول وآخرين استهانوا نصالصجصهصاد  صنصاً  ن الصنصعصمصة 

نصعصمصة تخلصهم ولذا قال القديس نولس الرسول في البصركصة "

رننا يسوع المسيح لصه الصمصجصد ومصاصبصة ه وشصركصة الصروم 

، هذه الشركة هي النعمة  444  42كو 3"   القدس م  جميعكم

 العاملة في جهادنا.  

 

 القمص تادرس سمعان

كاهن كنيسة القديسين العظيمين األنبا  نطونيوس واألنبا نوال 

 جيلفورد -

 

 

 ش  :432 نيب  5تهنئة لكهنة وشعب ايبارشية سيدني نمناسبة عيد  نافنا الرسل 

  :3:3يوليو  43الموافق 

 

  الي االحباء كهنة وشعب ايبارشية سيدني والي االحباء خارج االيبارشية

 

اود ان اهنئكم نعيد انافنا الرسل اإلطهار وعيد القديس مصرقصس والصد الصقصديسصة الصعصفصيصفصة 

 . دميانة

 

 

ان تالميذ الرب يسوع االثني عشر ، والسبعين رسوال، ذكروا منذ قديم األيا  ، في العصهصد 

القديم ، منذ خروج نني اسرافيل من ارض مصر ، فلقد ذكر إشار  عنهصم مصوسصي الصنصبصي 

4   45قافال4 " ثم جاءوا الي إيليم وهناك اثنتا عشر  عين ماء وسبعون نخلة " ) خروج 

33). 

 

فأن كانت جماعة الرب في العهد القديم قد تأسست ناألسباط االثني عشر انناء المابوط يعقوب، فان كنيسصة 

العهد الجديد قد تأسست نالرب يسوع الذي اختار االثني عشر رسوال ، كما نصلي فصي الصثصالصثصة ادا  لصصو  

  ." الرسل 4" هؤالء هم  سس األرثوذكسية 4 الذين وضعوا اإليمان4 في الكنيسة

 

ورسل السيد المسيح االطهار ، كرزوا ناإليمان نالرب يسوع في العالم كله ، كما نصلي في انصالية واطس 

ثصبصتصوا الصمصخصتصاريصن 4 و ردوا   4 لصو  الرسل 4" من المشارق الي الماارب4 ومن الشمال الصي الصجصنصوب

 ." المنافقين

 

واألناء الرسل عندما ثبتوا المختارين و ردوا المنافقين ، كانوا ياثونهم علي فضيلتين  ساسيصتصيصن لصدخصول 

 444    43وهما 4 السال  والقداسة ، كما ذكر المابوط نولس الرسول فصي عصبصرانصيصيصن   ملكوت السماوات،

  ." قافال 4" اتبعوا السال  م  الجمي  ، والقداسة التي ندونها لن يعاين احد الرب

 

االحباء ، فلنثبت علي اإليمان األرثوذكسي الرسولي ، و نسعي للسال  مص  الصكصل ، ونصجصاهصد لصنصوال حصيصا  

 . القداسة

 

الرب ه يافظ لنا حيا  وقيا  ناحب الابطة البانا المعظم االنبا تواضروس الثاني، و شريكه فصي الصخصدمصة 

 .الرسولية نيافة المطران المكر  االنبا تادرس

 

 . طالب نركة نالتكم عني في كل نال 

 

  الماب لكم

  األنبا دانييل +

 ننعمة ه / اسقف سيدني و توانعها

 يا رب علِّمنا
     

اآلناء المباركين كهنة وخدا  وشعب ايبصارشصيصة سصيصدنصي وتصوانصعصهصا . سصال  

 ونعمة

معي عندما طلب التالميذ من السيد المسيح قافلين 4 يصا رب   احب ان تتأملوا

( فلما ر ي إتضاعهم ورغبتهصم فصي ان يصتصعصلصمصوا 4444)لو  علمنا ان نصلي

 اجاب لهم طلبهم .

هكذا نان ايضاً ال ننسي ونان نعظ اآلخرين ونعلمهم نشعر اننا نصاصن ايضصاً 

 في احتياج شديد ان نتعلم الكثير .

نقدمها نإتضصاع   لذلك نرف  اعيننا إلى ه وناول كلمات التالميذ إلى نال    

 وتوسل قافلين4

( يا رب علمنا ان نهتم نخالا انفصسصنصا وال تشصاصلصنصا  مصور الصخصدمصة نصكصل 4

انواعها عن  نديتنا "ألنه ماذا ينتف  اإلنسصان لصو رنصح الصعصالصم كصلصه وخسصر 

 (.3:42نفسه")مر

(يا رب علمنا كيف تنمو مابة ه فينا ثم تمتد إلي مابصة الصقصريصبصيصن حصتصي 3

تصل الى مابة الجمي  األحباء واألعداء نل وتنمو اكصثصر إلصي ان نصاصفصرلصهصم 

 (.34432"ألنهم ال يعلمون ماذا يفعلون...")لو   ونصلي من  جلهم جميعاً 

(يا رب علمنا كيف نباث عن الخروف الضال والخاطئ والملاد والصمصدمصن 2

والزاني وكل البعيدين حتى إذا وقفنا امامك يو  الدينونة نقول نصفصرم انصه لصم 

 يهلك منهم  حد .

(يارب علمنا ان ال نكون عثر  لمن نتعامل معهم نل ننعمة المصسصيصح نصكصون 4

قدو  في الكال  والتصرف في كل شئ انجيل مصفصتصوم ، رافصاصة زكصيصة، قصلصب 

 ممتلئ نالاب والسال  والرجاء للجمي 

( يا رب علمنا كيف ناب الكنيسة نطقوسها الجميلة ونأسرارها العظيمة و 5

نعتبره نركة و شرف لنا دافماً عندما نتقد  إلى المذنح لنصصلصي وقصلصونصنصا فصي 

إتضاع تردد " من نان يارب حتى ننال نركة هذا الشصرف الصعصظصيصم ونصتصقصد  

 ندون إستاقاق لتقديس االسرار علي مذناك المقدس.

( يا رب علمنا ان نهتم نالخدمة الفردية نكصل إنسصان ونصكصل اإلنسصان "مصن :

الناحية الروحية واإلجتماعية والصاية والتعليصمصيصة " وال نصكصتصفصي نصخصدمصة 

ناقصة غير مرضية اما  ه" فالخدمة الفردية هي سصر نصجصام الصخصدمصة فصي 

 الكنيسة .

(علمنا يارب ان نهرب من تبرير انفسنا في كل المواقف وال نكون حصكصمصاء 3

في  عيننا نل ما اجمل و ما احلى من  ن نأتي نالمالمة على انصفصسصنصا فصي كصل 

األمور كما يعلمنا اآلناء القديسون . هذا يا إخصوتصي هصو االتضصاع الصاصقصيصقصي 

الذي إذا التافنا نه سوف نضمن ان يكون لنا نصيب م  المسيح في السصمصاء 

 ألنه لألسف لن يدخل السماء اي متكبر .

  اذكروني في نالتكم،                      

 االنبا تادرس                                                   

 دمطران نورسعي                                                
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تهنئة لكهنة وشعب ايبارشية سيدني بمناسبة تذكار 

 نياحة القديس العظيم االنبا بيشوي

  .م٠٢٠٢يوليو  95ش الموافق  9371أبيب  ٨ 

 

تهنئة بمناسبة تذكار نيااحاة الاقادياس الاعاظايام االناباا 

ياولاياو  95ش الاماوافاق  9371أباياب  ٨بيشاوي 

 . م٠٢٠٢

 

 

اود ان ، فاي الاري يساول الاماسايا  الغالييناالحباء 

اهنئكم بتاذكاار نايااحاة هاذا الاقادياس الاعاظايام طاالاب اا 

صالته لكم ولي، ويمكن ان ناتاعامام يان حايااتاه   بركة

  :دروس كثيرة ، نختار ينها ثالثة لمنفعتا لكي نعيش بها وهي

 

حياة الصالة ، هذا القديس العظيم جااهاد فاي حايااة الصاالة داخا    /9

عايا ودخا  الاديار وهاو فاي سان     13سنة  ) فعمره كان  33الدير 

( وكان يربط شعره بساقاا الاقاالباة لاكاي  ذا ناام ياوقاظاه الا ابا  ٠٢

لمصالة . أرجو ين ك  احد ان يهتم بصالة المزايير وعمي األق  نصاماي 

  . ك  يوم يساء ٥5يزيور 

 

حياة الصوم ، كان القديس االناباا باياشاوي يصاوم صاوياا باناسا    /٠

 اسبوعا اسبوعا، فخضع جسده لروحه . 

اطمب ين ك  احاد ان ناماتازم بصاوم ياوياي األرباعااء والا اماعاة وكا  

 . صيايات كنيستنا المقدسة

 

قراءة الكتاي المقدس، كان القديس االناباا باياشاوي ياوالاب اا عاماي  /7

قراءة الكتاي المقدس وبالذات سفر ارييا النبي. فتنقي فاكاره باوصااياا 

هللا و انتصر عمي حروي الشيطان. فمانا ارل عاماي تاخاصايا  وقا  

لقراءة أربعة  ص احات ين الكتاي المقدس ك  يوم ) ثالثة يان الاعاهاد 

  .القديم و واحد ين العهد ال ديد(

 

 . بركة القديس العظيم االنبا بيشوي تكون يعنا  يين
 .صموا ين اجمي في ك  صالة

 . الم ب لكم

 بنعمة الري سيدني وتوابعها يبارشية االنبا دانيي  اسقا  +

 الكنيسة القبطية األرثوذكسية
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 صفحات مع المصريين 
 وداد مينا الياس –:الصحفيه 

 
   سـَجـــل يا تاريخ

 

تممب اممكممار ئمماتممصرفيممفمم   يمما مم  ممفمما  مم  

 235وعام  235فلقسطكطفكف  افن عام 

اكار عل  أوفمر فالمبمرفوم ر فلمرومما م  

جستكفان فالول وأستغرق فلبكار خمس سك فت. ئان يريصهما 

ورفزف  ريصفً جصيصفً     ن فلهكصس  وفلمعمممار ولم لمف ئملم  

فلمهكصسان فلمعماريان "إيس دور فلمفلفس" و "أ ثفمم   

فلترفلك " وئالهما ي  ا   وه ف يصل عل  تمقمصم  من فلمبمكمار 

    سمفما فلرمغمركا وئما مر فلمممقمر فالسمقم م  لمبمطمريمر  

فلقسطكطفكف  فلمسك    وظلر أئبر ئاتصرفيف  مسفحفم   م  

 فلعالب ما يقرب من أل  عام. 

 

اعص غزو فالسالم للقسطكطفكف  عملم  يمص فلمعمثممما مفمفمن عمام 

وفالستفالر عل  أهب معالمها ا ئاتصرفيف   يا    فما  3523

 تب تح يلها فل  مسجص. 

تمب تمحم يملمهما فلم  ممتمحم  و م  يم لمفم   3523و   عام 

م قررت فلمحكم  فلترئف  اإعادة تركف   يا    مفما 5252

 ئمسجص. 

وتعرضر هم   فلمومطم ة ا متمقمادفت وفسمعم  ممن فلمفم  مان 

وروسفا وفالتحاد فالورا  وفل اليمات فلمممتمحمصة فالممريمكمفم  

وفلف  سك  ورؤسار فلط في  فلمسفحف  ح ل فلعالمب. وئمان 

تعلفق فلبطرير  فلمسك  م  "امرمملممماو " وهم  فلمزعمفمب 

ملف ن مسفح  أورم ذئس     فلعالمب  322فلروح  لكح  

) تح يل  يا    فا إل  مسجص سفثفر غضب فلماليفن ممن  -

فلمسفحفن ح ل ففلعالب وسفتسمبمب  م   مرن امفمن فل مرق 

 وفلغرب (. 

حسب مرادر "ويكمفمبمصيما"  يما  م  مفما أو  جمفما  م  مفما 

ومعكاها    فللغ  فلمفم  ما مفم  "فلمحمكممم  فالمهمفم " امكماهما 

ممفمالديم  لمكمن  352فالمبرفو ر قسطكمطمفمن فلمكمبمفمر عمام 

م . وجمصدهما فالممبمرفوم ر فلمبمفمز مطم  235أحترقمر عمام 

م وخررها للقصيس     فم . 235ج ستكفان وف تهر عام 

وه   تاة مرري  قبطف  فسمهما  م  مفما ئما مر وممكمفم  ممب 

ج اتها فلمسفحف  ا و ممكمر امهما وفسمتم مهمصت  م  مرمر 

وئا ر ارئ  جسصهما سمبمبما  م  ممعمجمزفت ئمثمفمرة. ووملمب 

فالمبرفو ر جسصها و فص لها ئاتصرفيف  عظفمم  عملم  فسمب 

  تا    فا" امعك  فلقصيس     فا. ا"س

 

من فلمؤئص أن فلتاريخ ه  فلحائب فالخفر ممهممما ئما مر قم ة 

فلحكام وقصرتهب عل  ت  يه وتضلفل فلحقايق... وأردوغمان 

لن يكر ه فلتاريخ أاصفً ااتعاد  عن فلمعملممما مفم  فلمتم   مادك 

وعمل اها ئمال أتماتم ر  ممؤسمس تمرئمفما فلمحمصيمثم  . ولمص 

وتم  م   3883أتات ر     مصيك  سال  فف فلف  ا فم  عمام 

م . وأتات ر  أ جع وأقم ك حمائمب وقمايمص سمفماسم  3538

مسلب عر ه فلتاريخ. لقص قاد ترئفا فل  فلمعملممما مفم  لمتمسمايمر 

فلقارة فالوراف . وئان أول قرفرفته إلغار وإاطال ئتاا  فللغم  

فلترئف  احروف عراف  وحل محلها فلحروف فلالتفكف  رف عما 

  عار "مح  فالمف ". 

وألغ  أتات ر  فلعمل اال ريع  فالسالمف   أغلق فلمممصفر  

فالسالمف  وح لها فل  مصفر  علما ف  ا وألمغم  فلمممحمائمب 

 فل رعف . 

ئما أاطل فلعمل اال ريع  فالسالمف     فلقا  ن فلترئ  عام 

 -م وحل اصال مكها مجم ع  من فلق ف فمن فالورامفم  3556

مثل فلقا  ن فلمص   فلس يسرك وقا  ن فلعق اات فاليطمالم  

 وقا  ن فلتجارة فاللما  . 

أعمطم  فلمممرأة  3535أمر امكع تعصد فلزوجات و م  عمام 

 حق فلتر ير وفلتر فح    فلبرلمان. 

حرص ئمال أتات ر  أن يك ن مظهر فالترف  متط رفًا  مكع 

إرتصفر فلطرا ش وفلمجملمبماب فلم ك يمرتمصيمه رجمال فلمصيمنا 

وتبك  فلزك فلغرا  فالورا  لملمرجمال وفلمكمسمار. وإزدهمرت 

  كاع  فلقبعات فالوراف  اصال من فلعمايب وفلطرفافش. 

 م   3532ولكن ي ئر فلتاريخ أيضماً مم فامح فالرممن عمام 

 ملف ن. 5ترئفا وتجاوز ضحاياها 

مع ظه ر وت فجص فلتفار فالسالم   ترة أردوغان و   عمام 

 35ألقر فلسلطات فالمكف  فلترئمفم  فلمقمبم  عملم   3558

 وضاً من فالسالمفن لقفامهب اعملف  ف تحاري  لت جفمر قمبمر 

أتات ر . وت فلر اعصها ظه ر أعصفد ئبفرة من فلممتمطمر مفمن 

 فلمسلمفن وفالرهاافن. 

 

 ئكايس    ترئفا تح لر لمساجص. 

 
م 5252يم لمفم   33  رت جريصة فلف م فلسااع    عصدها 

مقاال للكاتب محمص عبص فلرحمن ا أن تمحم يمل ممتمحم   يما 

   فا إل  جامع . أ ها خط ة جصيصة يوال  امهما أردوغمان 

خلف   فالرهاافن أحكام فل ريع  فالسمالممفم  امأ مه ال يمجم ز 

 فلرالة عل  أرض مغترب . 

وأ ار فل  عصد من فلككايس فلت  تح لمر فلم  مسماجمص  م  

  -فلعرر فلعثما   مكها  

 

 ئكفس  خ رف .

ئكمفمسم  امفمز مطمفم   م  فسمطما مبم ل ممن أجمممل  الممار  

فلمسفحف  فلباقف  وفلت  مرت اعصة عر ر ئان يطلق علفهما 

من فلقرن فلساد  ع ر فلمفالدك )ئكفس  فلمولص(  سمبم  

فل  يس ع فلمسفح. اعص فل تح فالسالم  تح لر فل  مسمجمص 

وحجبر فلرس مات وفلكق ش فلمسفحف  اطبق  من فلمجمص. 

م جار )عرمر إ ف   ( وح لها فل  متحم  3558   عام 

 أ سا   لكل فلحضارفت. 

 

 دير فلقصيس أ صرو )مسجص ئ جا مرط   اا ا ( 

ئا ر ئكفس  افز طف      مال مصيك  سمامما مفما فلمتمرئمفم  ا 

تأسسر    فلقرن فلثامن عل  أسب فلمقمصيمس أ مصرو ئمريمر 

 .  552 – 553فاليق    فل ك فست هص عام 

م 3588تح لر فل  مسجص ئ جا مرط م  اما ما  م  عمام 

ورغب فن فلصير يحت ك عل  ر ات عصد من فلقصيسفن لككمهمب 

 لب يحترم ها وتح لر فل  مسجص. 

 

 ئكفس  فلقصيس ي حكا فلمعمصفن ) مسجص أحمص اا ا ( 

اعص أحتالل فلقسطكطفك  فستوصمتهما فلمرفهمبمات ئممملمجمأ  

وللرالة. وئا ر من أئبمر فلمكمكمايمس وفجممملمهما حمتم  عمام 

م حفن  مر فلسلطان اطرد فلرفهبمات وتمحم يملمه فلم  3288

 مسجص تمر تسمفته ) مسجص أحمص اا ا ( . 

 

 ئكفس  فلقصيس     فا ) مسجص ورفازون ( 

من أجمل فلككايس فلبمفمز مطمفم   م  ممكمطمقم  ومرفامزون  

إستمرت ئكفس  للرالة وملتق  للرهبان حت  غزو فلمصيمكم  

م وتب تح يلها فل  مسمجمص قم  عمهمص فلسملمطمان 3563عام 

 فلغازك محمص فلحادك ع ر . 

م 3565وتح لر فل  متح  ف سا   لجمممفمع فالديمان عمام 

أممرت حمكم مم  أردوغمان امعم دتمهما فلم   5235و   عام 

 مسجص مرة أخرك. 

 

 ئاتصرفيف  فلقصيس  فق الو  )جامع الال مرط   اا ا ( 

م وتمكمريسمهما ئمكمفمسم  3358تب اكايها    قبرص عام  

م سقطر    يص 3253ئام لفكف    س فلعام. و   أغسطس 

فالترف  عل  يص فلقايص الال مرط   وتب تح يلها فل  مسمجمص 

رسم  وفل  فلف م لب تعص فلككفس  إل  أ ملمهما ئمصفر عمبمادة 

 مسفحف . 

 

تح يل ئاتصرفيف  سا تما  م  مفما فلم  جماممع وفلمتم  أممارت 

فلرأك فلعام فلعالم  لفسر فالخفرة...  هكا  فلكثفر وفلمكمثمفمر 

من فلككايس تعرضر للكهب وفلسرقم  وفلمهمصم وفالسمتمفمالر 

 عل  فلمقتمفات فلثمفك  أو تح يلها فل  ج فمع ومساجص . 

و   جمفع فلمصن فلعمرامفم  وخمش فل مام امصفيم  ممن فالردن 

وس ريا ولبكان وفلعرفق و ماالً امصفيم  ممن مرمر ولمفمبمفما 

وت  س ومرفئش وفلمغرب وفلجزفير. ) فلقصيس مارمرقمس 

 من لفبفا( . 

و   فلقاهرة و    ترفت متعصدة من فلمتماريمخ تمعمرضمر لمه 

فلككايس فلمرري  للتوريب وفلهصم وأ هرها حصيثاً ئمكمفمسم  

" قرري  فلريحان " امرر فلمقمصيممم  وفلمتم  تمعمتمبمر  ممرفً 

ممار   35تاريوفاً ممفكاً حرقر االكامل ي م عفص فلرملمفمب 

3555  . 

و   فلقاهرة وحصها ئثفر من فلمساجص فالسالممفم  فسمتم لمر 

عل  فالعمصة فلرخامف  من فلككايس فلمسفحف     فلمتم مفمفمص 

وفلبكار. وأئثرها  ف عاً جامع محمص عملم  امالمقملمعم  حمفم  

تق  فل  فلف م فالعمصة فلرخامف  فل اهق  ممحم م رفً عملمفمهما 

 فلرلبان فلمسفحف . 

 

 وفلسؤفل  الن.....

ماذف يمكن أن ي عل فلعالب فالسالم  إذف اصأت إسرفيفمل امهمصم 

 فلمسجص فالقر  اصع فها فلق ي  إ ه   ق معبص سلفمان؟؟ 

مع فلعلب أن ممعمبمص سملمفمممان امكم  ألم  عمام قمبمل فلمممفمالد 

 55مفالديم  يم ف مق عمام  656وفلمسجص فالقر  اك  عام 

 هجري ؟!!

 

  -فلمرفجع  
  .ئاتصرفيف  سا تا    فا وفالمبرفو ر جستكفان 

 .  أتات ر  مؤسس ترئفا فلحصيث 

  5252ي لفم   33جريصة فلف م فلسااع فلمرري  عصد 

فلكاتب محمص عمبمص فلمرحمممن "ئمكمايمس تمحم لمر فلم  

 ج فمع". 

 مرحباً اع دتف سالماً فل  سفص   ..

 فلبفر فل ك إختار  فلرب لوصمتف ...   

جريصة فلمكارة وجمفع محبفف يرج ن لف إقام  هادي  وعمال مثمرفً    فلمحب  وفلعطار لوصم  وسالم  جمفع  عبف      

    فلككفس . 

 ودفد فلفا  .         

 

 

Welcome back to your home, and your Diocese. 

 Your Grace  Bishop Daniel.  

We wish you every success, and pray to The Lord that your ministry be fruitful, so that 

it will be a source of blessing to all your people. 

Remember us always in your prayers. 
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 3 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 

 

 بقلم وريشة : جون كرياقوس      

 

ونحن نقترب من صيام أم النور وحيث أعتاد القلمم ىمى كمي عميمد بم ن 

يجتهد لكى يستخلص معانى وت مالت حول حياة وسيرة مريم المعمارا  

أم البشرية..وقد توقفت ىى ت ملى هاه المرة أمام عبارة قد جما ت ىمى 

..ىيما قاله سمعان الشيخ عند خمتمان المطمفمي يسمو  5:72أنجيي لوقا 

وتقديمه ىى الهيكي،ى خاه سمعان على ذراعيه وبارك هللا.ثم قال لمريم 

أمه.."وأنت أيضا يجوزىمى نمفمسمف سميمن لمتمعملمن أىمكمار ممن قملموب 

كثيرة."..وربما ك ن لسان حاله يقول للعارا  أنه :يمجموز ىمى نمفمسمف 

سيوف كثيرة..والواقع للمت مي لحياة مريم العارا  ى نه يرى أنه ليم  

ىقط سين واحد بي كانت سيوف كما أنه تموجمد أيمقمونمة جممميملمة جمدا  

وُمحزنة ىي نف  الوقت وهي أيمقمونمة قمديمممة ىميمهما بمعم  المرمموز 

الحزينة ويبدو منها وجه مريم حزين جدا  وهمي شماخصمة  لمى االب، 

رغم انه ىمى المرسمم والماى رسمممتمه   –وقلبها مطعون بسبعة سيوف 

والمرىق بالنص رسمت سين واحد ىقط وذلف تعبيرا عما قاله سمعان 

ومع ذلف للمت مي سوا  كان سين أو أكثر من سين داخي قلب  -الشيخ

أى انسان هو أمر قد تحنى بالجسد الى هاوية األلم واألمر يكمون أشمد 

ألما وعاابا داخي أى نف  بشمرى حسماس ووديمع وطماهمر كمالسميمدة 

العارا  ..والقلب ىي لغة الكتاب المقدس يشمي الكميمان كملمه وممركمزه 

الاي ىيه تتحقق المعرىة األنجيلية الطبيعية.وقد قيي قديما ب ن  القملمب 

هو اللوح المحفوظ ، لوح الوصايا الجديد الاي يحفظ ىميمه هللا كمالممه 

الاي يُعاش ىيكتب، ثم يُكتب لمكمي يمعماش ممن خماللمه.. وأمما   والمكان 

الرمز بسين ىهو يعنى أنه لي  مجرد ألم أو عااب عابر أو عادى كما 

يعرىه كي البشر..نعم أنها سيموف بمدأت ممنما أن كمانمت ممريمم طمفملمة 

صغيرة تركت ىى الهيكي تخدم وتعبد بامانة وذلف بدون أن تنعم حمتمى 

بحنان األسرة .. ذا هو سين بي سيوف كانت قبي أن ينطق بها سمعان 

الشيخ..ولهاا ىقوله هاا ربما لم يكن غريبا على العارا  مريم..وبع  

ممن أجمي  -األلم والعااب-المفسرين قالوا ىقد ىعي هللا مع أم النور ذلف

أن ينقى هاه النف  المختارة ومن أجي أن يكون لها األستعداد لحلمول 

هللا بداخلها ولكى تصير أم هللا الكلمة المتجسد..ولهاا يحق أن نمقمول: 

طوباكى ياأم النور يا طاهرة، والتى تحملت كي أنوا  العاابمات والمتمى 

تحولت بالتالى الى أكاليي مجد..ولكمن اممام كمي السميموف المتمى ممرت 

عليها ووقعت ىى قلبها لكنها صامته وممتم مملمة وىمى  يمممان وتسملميمم 

وهنا قمد –وشكر وتواضع بي وخادمة الرب رغم مرارة كي ألم وعااب 

وللقارئ التصمور كميمن حمالمهما  -ألقى الضو  عي بع  هاه السيوف

أمام كي العاابات برغم وعد ما قاله المالك لها ىمى المبمشمارة:"المروح 

القدس يحي عليف وقوة العلى تظللف..والقدوس المولودمنف يدعى أبن 

("..لكن وبرغم قوة هاا الوعد وجمدت المعمارا  ممريمم ىمى 9:72هللا)

كي عااب وألم ولكنها لم تمهمتمزأو تضمعمن أو حمتمى  -ىيما بعد -حياتها

 ذا  -وتصن نفسها بالعبدة الخادمة -تتامربي صامته وشاكرة بتواضع

ىلي  عجيب أن األبن المتجسد ي تى من أم بمتمول طماهمرة ممتمواضمعمة 

كاالقديسة مريم..ولهاا كان حتما وواجب كي األجيال أن تطوبها وذلمف 

                                 على مر األجيال والعصور..                                                                                                     

  السين األول:
جاءت مع بشارة  وكلمات المالك جبرائيل لها بأنهأهأا بأ أتأبأل و ألأ  

ابنا،ربما كاهت وقع الكلمات  تمل معها بيفا ق  جاز فى هفسها،حيث 

عارا  ونارت للرب بتوليتها بقيمة عمممرهما.    كين يكون هاا وهي 

تسمما لمت ىممى حمميمرة كمميمن يمكممون همماا وأنما لسمت أعممرف   ىملممهماا

الروح الأدأ   ” قائال  (، ولكن عن ما أجابها المالك 1:43لو”) رجال؟ 

يتل عليك وقوة العلي  ظللك، فلذلك أيضأا الأدأ و  الأمأولأو  مأنأك 

(، حينئذ بلمت األمر اللهها وأجابأت بأمألء 1:43لو”) ي عى أبن هللا  

 .                                                                                     (.1:43لو”)ليكن لي كدولك هوذا أها أمة الرب، ”االيمان الدلبي

  السين الثانى:

وعن ما ب أ التمل االلهي وحل في أحشائها االبن الكلمة، وب أت آالم 

السيف  جوز خيالها وفكرها الطاهر، حول ماذا ب جيب عن هأفأسأهأا 

هل  سبق و خبر يوبف بالرؤيا  االلهي؟  حينما  ظهر أعراض حملها 

حسأب -وبشارة المالك لها؟ وهل بيص ق قص ها وهو شيخ ق  جاوز

ال سعين من عمره؟ ثأ  مأا هأي هأظأر أة وهأظأرة الأمأجأ أمأع  -ال دلي 

على أن األمر األخطر هذيرة الرب وأبنة الهيكل؟!.   لها وهي   اليهو ي 

هو تعرضها لعقوبة الزنا وهي الرجم حتى الموت. ومع ذلف السين 

وسميمن   ظلت العارا  ىى  يمان باهلل وصمتت كعادتمهما المممقمدسمة..

وهو تملها للسفر من أجل خ مة وال عب لنسيأبأ أهأا الأيأصأابأات آخر:

وظلت  خ مها لم ة ثالثة أشهر، عا ت بع ها إلي بأيأ أهأا وقأ  بأ أت 

يجأوز فأيأهأا، مأن  سين الشفعالمات التمل  ظهر عليها. وهنا ب أ 

البار لها. والشك كاهت  ساؤال ة المك ومة  كا    خالل هظرات يوبف 

 عذبها..لكن  ب   شك يوبف الأبأار بأظأهأور مأالك الأرب فأي حألأ  

ألن الأأذي حأأبأأل بأأة فأأيأأهأأا هأأو مأأن الأأروح   يأأطأأمأأئأأنأأة قأأائأأال 

   (1:43مت”)الد  

  السين الثالث:
قوة هذا السيف هو يبرهن قوة أح مال العأذراء وعأ م الأ أذمأر ر أ  

العوز واالح ياج وهى  عيش برضا وشكر مع يوبف النجار الشأيأخ 

تتقاسم معه خبز الكفاف اليومي ىمى حميماة ىمقميمرة البار طيب الدلب ، 

من مهنته. ويتجلى عمق وألم هماا السميمن أممام   يحصلها   كان يوسن 

هاه األم العارا  عند والدتها لرب المجد حيمث لمم يمكمن لمدي يموسمن 

خطيبها ما يمكنها أن تلد ىي مكان مريح أو حتمى ممنماسمب، بمي حمتمى 

المجد ىي أحمقمر األمماكمن، ىمي   أن تلد ملف   بدون منزل،ىلهاا اضطرت 

وكما ال يليق بالدأ و  ، ماود للحيوانات. ولهاا ما أصعب ذلف السين

المولو  منها! كما  ضطر ان  دمطة بر اء بسيط ..ولنأا أن هأ أصأور 

فأعأال مأا أ أعأب   حديدية لة،   مشاعرها كنم 

هذا السيف؟!. ومع هذا فايماههأا لأ  يأهأ أ ، 

وهى فى  سلي  كامل للرب، ألن هو بنأ هأا 

الدوي. وها السماء  ه   والدأوات الأعألأويأة 

 هبط الى األرض ل بشر الرعاة بهذا الميال  

للعدل وال صور، وال شأك أن   االلهي الفائق   

الرعأاة أخأبأروا الأدأ يسأة مأريأ  بأمأا رأوا 

أمأا ” وبمعوا من المالئكة ويخبرها الأكأ أاب

مري  فكاهت  تفظ جميع هذا الكالم م فأكأرة 

(.                                                    3:41لأأأأأو”) بأأأأأة فأأأأأي قأأأأألأأأأأبأأأأأهأأأأأا

 السين الرابع :

هو كان الهروب الى مصر 4وهى  أر  أن 

ابنها المولو  البريء مضطه اً ح ى الموت 

ترأى مالك الرب ليموسمن ىمي حملمم   حيث  –

وقال له، قم ىخا المطمفمي وأممه وأهمرب  لمى 

مصر وأقم هناك حتى أعلمف. الن هميمرودس 

سيبحث عن الطفي ليهلكه، ىقام ى خا الطمفمي 

ولج   لى مصر ولكى يتم مما قمالمه  ليال   وأمه

الرب على لسان النبمي "ممن مصمر دعموت 

أبمنممي" وهمنمما بمدأ ايضمما طمريممق الممممشممقممات 

والمخاطر وعلمممت ممريمم أن ابمنمهما سموف 

يكون مطرودا  من كي مكان ونبو ة سمممعمان 

وبذلك أُجبرِت علأى  فعليا  أيضا بدأت تتحقق

الأأهأأروب لأأيأأالً وبأأريأأاً مأأن  ون عأألأأ  

واألب عاهة به ايا المجو  من الأذهأب فأي 

هفدات رحلة الهروب الشاقة الى مصر مأن 

وجة هيرو   الملأك الأذي أرا  أن يأدأ أل 

وهأكأذا  أتأ أمأل الأعأذراء   المولو  االلأهأي. 

بصبر وشجاعة هذا السيف كما عألأيأهأا ان 

 تمى المولو  الصغير فى الأمأنأفأي وأيضأا 

في رحلة طويلأة وشأاقأة، فأى السأيأرعألأى 

 روب مدفرة ووعرة، بل وال أنأدأل ألمأاكأن 

ع ي ة أثناء  إقام ه  في مصر، ولهذاعاشِت 

مري  مجهولة و ريبة طوال اكثرمن ثالث السنوات فى الغربة كلأهأا 

في الفدر واالز راء، ومع  تمل كافة آالم الغربة بنَضطهأا  ال ذهأب 

لها فية أ  أهها كاهت حياة بائسة ولكنها ل   فد  الصبر بل وفى إيمأان 

 قو .

 السين الخام :

وقع األل  والعذاب عن  أخ فاء يسوع عنهما وق  كان عمأره حأيأنأذاك 

بنة  وق  بارا مسيرة يوم، ث  أخذا يبتثأان عأنأة عأنأ  األقأارب  31

والمعارف، فلما ل  يج اه رجعا إلى اورشلي  يبتثان عنة. فوج اه بع  

يس مع إليه  ويسنله ، وكأان  ثالثة أيام في الهيكل جالساً بين الُعلماء 

جميع بامعية معجبين أش  االعجاب بذكائة وجوابا ة. فألأمأا أبصأراه 

وأبموك نمبمحمث  ، يا بني لم صنعت بنا ذلمف؟ ىم نما هشا فدالت لة أمة

فدال لهما ول  بتث ما عني؟ أل   علما أهة يجب علي أن  ! عنف ُمعابين

أكون عن  أبي؟ ...ولكن كدلب أم م نل  وم لهف على األبن فل  يفهأمأا 

ما قال لهما . وحيث ح ن قلب مري  الهها في اول مرة ل   فه  ابنهأا 

لكن ل    وقع اهة وهو  غير السن وذا ايمان ومعرفة فأي الأنأامأو  

والشريعة ح ى يناقش علماء ال ين وفالأبأفأ أة. وبأالأ أالأى قأ  يأكأون 

شعرت أن ابنها بوف يكون لهما لف رة مأققأ أة وان ابأر أة لأيأسأت 

 مري  ويوبف لكن جميع النا  بيكوهوا ابرة البية السماوي..!                                        

  السين السادس:
أيضا األل  فى قلب األم مري  العذراء على ابنها الد و  حينما  سمأع 

بالظل  والتد  وحس  البعض ومتاولة الد ل ال ى  تيط بنبنها التبيب 

وذلك منذ ب اية خ م ة؟!. إذ هكذا أيضأا ا أهأ  الأكأ أبأة والأفأريسأيأون 

بأنهأة يأ أكألأ  بأ أجأا يأف، وذلأك حأيأنأمأا قأال  -لأة الأمأجأ   –المسيح 

(. كأمأا ا أهأمأوه أيضأا بأنهأة :1:4لو”)مغفورة لك خطاياك”للمفلوج

كابر السبت، وأهة أكول وشريب خمر، وكاهوا يتنأدأون عألأيأة جأ ا 

ويصا روهة على أمور كثيرة وه  يراقبوهة طأالأبأيأن أن يصأطأا وا 

. -فال شك كاهت العذراء  سمأع عأنأة–شيئا من فمة لكي يش كوا علية 

، وكان معروىا بحسب الناموس أن هاه األشيا  عقموبمتمهما الممموتبل 

فأ أتأمأل   وبالتالى كانت تتطاير هاه التهديدات الى مسامع العمارا األم،

اليها شبح الصليب البنها التبيب في كل يوم. ول  يكن يدأويأهأا أيضأا 

بو  إيماهها الدلبي وهي مقمنة بنبوات الك اب وال ى كاهت  أعأرفأهأا 

مأأأأأنأأأأأذ حأأأأأ اثأأأأأ أأأأأهأأأأأا وهأأأأأى  أأأأأخأأأأأ م بأأأأأالأأأأأهأأأأأيأأأأأكأأأأأل..                                                                   

 السين السابع:

وهذا السيف ير بط باألح اث وال ى  ضع أمامنـا كيأف أن أم يسأوع 

وأم البشرية  ق  شاركت هفس مشاعر اآلالم واألوجاع وق   تأمألأ أهأا 

بشجاعة وإيمان و بر وإب سالم لمشيئة هللا جعل ها مثاالً يُت ذ  بأة 

وربما رأت أو بمعت ما ح ث أو حأ أى مأا ذكأره لأهأا أحأ  شأهأو  

العيـان عن أبنها. ويـا لألم الـمسكينة فد  شه ت كل هأذا وبأكأت مأن 

قلة إيمان ومن  الظأة الأدألأوب وعألأى شأعأب ال يأبأغأى الأخأال  

ال خلص من أخأوهأ  وهأا هأو بأيأف   وال وبـة، وعلى إخوة يري ون 

رى  الشعب إلبنها ومن  همانمة  وذلف منآخر ينغمس فى قلب األم،

وتشكيف البع  عند ،دخوله أورشليمم اإلنمتمصماري، وممن خميمانمة 

تلميا وصراخ ىى البستان وهروب تالمياه وانكار بطرس بي وممن 

                                             مممحمماكمممممة ظممالمممممة بممي وبمميممالطمم  يممحممكممم عمملممى ابممنممهمما بممالممممموت
 .السين الثامن :

وهاا سين آخر اخترق ىى قلبها المحمنمون وهمى تمرى ابمنمهما يضمرب 

ويحتقر يهان ويبصق عليه دمه نازل ممثمي مما  وهمو ممقميمد وممُوثُمق 

بالسالسي ومغطى بالدم والجراح، والمكلي بإكليي ممن الشموك، واقمعما  

ق  وضع على ك ف ابنها و أهأكأ    على الدرب وهى ترى صليبا  كبيرا  

جال ية، والجنو  ينهالون علأيأة بأالضأرب والألأكأ  وهأو يأدأع عألأى 

وقع ىى حمي ثقيي على قلب األم بمي وممع األرض، ويا لهذا العذاب 

العاِر لكي يكّرموه في طريِق الجلجثة،   ُصراخ الهازئين وبحكم موت

وق  باَر الفا   فَى طوعاً وأخ ياراً للصليب مثَل شاٍة بأاقأوه لألأذبأِح 

و أتأولأت  أو ربما التقت عين المت لمة مريم بعميمن يسمو ،والشك 

                            هظرا هما الم با لة إلى بهأام جأرحأ أمأا بأهأا قألأبأيأكأمأا الأتأبأيأبأيأن..                                                                    

 السين التاسع:

وهى واقفة  تت أق ام الصليب م نلمة وباكية وال ى أحّسأت بأعأطأش 

إبنها الذ  ال يُت مل ومذاق شربة الخل المم وج بأمأرارة وبأمأعأت 

 رخة ولي ها على الصليب  الهى الهى لِ   رك نى  وعاينت رحمة 

أبنها ال ى ام  ت الى اللص اليمين، وهو يسامح المذهبين..كمأا الأرب 

ورأت تسليم  بمنمهما ل  ينسى أمة بدولة ألمة عن يوحنا  هو ذا ابنِك  

للروح الى األب األزلمي بمعمد ان قمال"قمد أُكمممي" كممما رأت المدم 

األق   وكأنن مأريأ  الممزوج بالما  الاى انسكب من جنب وليدها 

األم ق  طُعنت فى قلبها عن ما طُعن بالتربـة ولي ها أهة مشه  مهيب. 

حأ أى ان   ان مري  العذراء هى حداً أم األح ان وال ى اح ملت الكثيأر

الطبيعة هفسها ح هت ف شأدأدأت الصأخأور واهشأق حأجأاب الأهأيأكأل 

 و  ل لت األرض.  

  السين العاشر:
العذراء مري  الم نلمة ال ي هي مثال االم المثالية والعذراء المأبأاركأة 

ظلت تنتظر تحت الصليب وهى ترى انمزال يسمو  ممن الصملميمب ال ى 

وعندما انزلوه من على الصليب ى حتضنته األم وهى تبكي عليه . لهاا 

وفية  ىالف السين يمثي قمة الحزن وااللم على االبن الحبيب المخلص،

ولهاا يعلق البع : ىمن يقدر ان يحتمي هاا سوى ام المرب األم  نوح 

..بل و ن ظأر األم حأ أى يأ أ  يسو  عارا  هللا وعروسة روح القدس

 كفين األبن التبيب ليوضع في الأدأبأر،ولأكأن الشأك كأاهأت مأقمأنأة 

بديام ة المجيأ ة..وأخأيأرا فأ ألأك كأاهأت ربأالأة ألم وفأى مسأقولأيأة 

مس مرة،لموت وإه دال، وهو و ور األم مع الكنيسة بل وفى حأ هأهأا 

مجيأ   على خطـايا البشر وظهورا ها الـمس مرة إلهذار البشرية ج ى 

وأيضا لنت مي معا  كي تلف السيوف والتى تضع أمامنـما إبنها الثاهي!؟

كين أن أم يسو  وأمنا قد شاركتنا أحيمانما نمفم  اوالم واألوجما  

ولكن آالمها تحملتها بشجاعة و يمان وصبرو ستسالم لمشيئمة هللا 

فأبأركأة  أوم السأيأ ة الأعأذراء أمأنأا يُحتاى بمه...    مما جعلها مثاال  

                                                                                                                                                                             وعرو  هللا وأم كل البشرية  كون معنا على ال وام أمين.
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 عرض من : جون كرياقوس
 

عهسنس  س عالس س  س  ع عسساسق علستحسيسا علس سأسي الكنيسةست

 أغةط ع3واالسكندريتعليومع

قاا ا متااثاالااماالل متاا اااثااة تاا اا اا اا اا اا  متاا اا اا اا اا   

مألرثوذك   : ي لث  متعثل بث  رمت وتاويا ا ت 

مت   ن مألخ   متص در عن مت ج   متلمئث  ت اثاجاثا  

ياويا او متاثا باةن وبا تا ا ا ا   72متث لس بل ريخ 

ت   ئس مت  ه ة ومإلا  الريا  يبيا ا رقا ا  قالماا  

مت  ب  تومب وس( يلم مال متاعاثال با ا مر تا  ا ال 

أغ ا اس  3عودة مت لما ت به  بتة يوم مالثا ا ان 

  متث  ل ت لء متفلح متللريجة تخلم  مت لما ت

 

زم نن عزميعص ب..عالب ب علواض وس:عصأواعميع

 أحأيعسيعالصب حعوالمة ءعإلدار عالكنيةت

أت ا  قالماا  متا ا با  تاومبا وس متاةا ياة  كا اثا  

يوت ه  بثن ح   ت "مع  ب فاس  5روح    مألحل 

ومحلة" ومتل  ت ث ع   ملمر أيا م ياوم متا اال 

ومتذي ي له  بلذك ر مالشه د مت ااوتا ان با ا س 

وبوتس فة متة ية عش  من يوت و متج رى وتا مال 

مت  ب  تومب وس متاةا ياة فاة مإلياما ب مت ا با  

مان اافا  أعاثا ا متا اال  ماوباما  أن  72ومتـ

مإليم ب مألخا ا  يالامالل عان عاثال متا ا م ة 

ورح   بوتس مت اوا بت  روم  وكا اا ميالا ا ا  

 33متث  م   من أورق  ام بتا  روما  فاة ياماو 

ع م   وكا اا أن باوتاس متا ااوا تاخا ا  مان 

معجزة متم   وبت  مآلن ي  ا بن  زي ة م تا ا  ال 

يو ل به  مى أفا عا  مو حا ا ة اا ما وقا ا متا ا با  

تومب وس متة ية  بن بوتس مت اوا تا ا بال فاة 

روم  م  مت هود وبلأ يش ب اا او و اودك وكا ن 

أا  م و  س تثلة ع م ن فة ميلظ ر قا اصا  مان 

أ ل متثم كثا   حا اث أاالا  ا  ما ازال تا افا اه  

وأقخ ص كة  ين أم وم ب ت  ل متثا ا اح عا ا  يال 

بوتس  ومي     ع  ه مآلي  "ك ر م باثا ا اوت   

ومع ث  ب م  مت ب ي وع متث  ح ب ل مج ه ة بال 

م ي  وت ب  ق ئال  بن هذم مت ف  تم يا الاهاة با ا اثا  

أم ن  ألن عثل مت      م لث  وماثالال  ما ا تا ا  

ب تصالة من أ  ه  ألن مألب متا ا ا يا ت يامالا   

دمئث  بت  ي ومت خ ي  من أ ل عاثال متاخالما  

عأي س ع علس لسب ولي عس طعالصأواتعال سميتعهسمس 

ب سععصأواتعخ صتعميعأحأهعإلدار عالكنيةتعألنع

عخس صستع عبصساست زم نن عزميعص ب،عوأنهعيستساس ص

موبم  أن  صأواتعلةندهعسيعالصب حعوالمة ء،

مألي م مت  ق   من يوم مت ال ا لم خالتاها  قا مءة 

را ت  بوتس مت اوا بت  أهل أف س متل  كالا اها  

 وهو فة مت جن وتعل  وه ة مت ا ئلنن

 

عهسيس لس ع مط انيتعنجععحم دىعلنايعإص بتعاألنب 

 باي وسعهورون 

يف  م  مي   مألق  ط مألرثوذكس ب جا  حاثا دي  

بي ب  ي  ف  متم   متج  ل مأليا ا  كا ا تاس أاا اا 

يج  حث دي بف  وس كورويا  ومياه مالاوم ال فاة 

م   بق مله بلي  مألي   بض ب  ب ج  حث دي م ذ بلء 

  ئم  كوروي ن وأب ف  أن مألي   ك  تس أاا اا 

وذك ت ما ا ميا ا  ياجا  حاثا دي تاما  عا اومن 

أن مأليا ا  كا ا تاس  ياثا رس ”  ي ثئ  م  اثا اعا “ 

متص ومت مت      ب تلي  ويل ب  قئون مالي  رق ا  

م  مآلب ء مت ها ا  ياجا  حاثا دي ال ياخاضا  ألى 

 91ب وتوكوالت عال    خا يا  باوبا ء كاوفا ال 

بشف ع  أم   متعذرمء وي ومت يا حاو متاها ا اه 

ومت لما  مت  ب  مألي   تومب وس متةا يا  ومتاجاليا  

ب تذك  أن ثالث  كها ا  با يا ا رقا ا  ياجا  حاثا دى 

تع بوم تالي ب  بف  وس كوروي  وتوف  محلهام 

ممس وهو مت ث  ب خوم اوس فادمد وتام متصاالة 

ع    ةث يه ب      م رياوحا ا  با اجا  حاثا دى   

ومت ه   هم من مت س مت ش  هالا  رمعة كا ا ا ا  

رئ س متثالئ   متج  ل م خ ئ ل بف قوط  وتم ي  ه 

بت  م لشفة متعزا فة مم فظا  مألقصا نومتا اس 

مب دي   رمعة ك     مت لي ا  متاعاذرمء ما يام فاة 

ق ي  بهجورة  وهو مآلن يخض  ت مج  متاثا ازتاة 

ومت ث  ب خوم وس فدمد  رمعة ك     متا الياس 

م ر يوح   متم ا او تااقا ا ط مألرثاوذكاس با اجا  

حث دي  وتم ي  ه بت  م لشفة ق   متاعا م تا اماجا  

  متصمة ومتذى توف  ممس

 

عمساس  س اتعإلزالستع عأمس مسه.. عراهسع بةببعإس ي ى

 عع-لمث لعال  ي عاألم يكىعإب ا  معلنكوليع

يااظاام متااثاائاا ت ماان مألماا ياا اا ااون 

مظ ه مت ح قلة ب ت  ب من م  ا  

مت  ب لوا مألم يا ا  فا  ما ا طاعا  

ومق  ن  ت ث  تا ا  بال متا  تاثاةا ا 

رئ س متوالي ت متثلملة مألم يا ا ا  

مألاا ااب بباا مهاا م تا اا ااوتاان  يااظاا م 

ت ع ص ي  متفج  متل  تظاها  فا  متالاثاةا ا حا اث 

يظه  مت ئ س ومقف  ع   يليه فا اثا  يا كا  تاما  

أقلممه مومطن بف ي   ويش ت وك تا  "رويالا  " 

يورم ت ثظ ه ة متل  ط ت   بل مت  متلثة ا متاذى 

معل  ك متثلظ ه ون رمزم ت ع اصا يا  ومتالاثا ا از 

وقل ماالاعالت ومقا ا ان ياوم  دنمتع ق  بل مت و

متخث س ت ثلظا ها يان حالا  ال يازيا اوم متالاثاةا ا 

ب يف هم  ف ث  ق م  قومت بيف ذ مت  يون متف الرمتا ا  

ومتع يث  بلوري ت ويص ا  حاوم از فاة وقا  

ا بب من مت وم حوا مت صو متلذك ري تا ا ئا اس  

بعل أن أع ن متثلظ ه ون خا ا  ا  تا الاجاثا  أما م 

متلثة ا يومة متخث س ومتجثع    ع   مت غم مان 

أيه تم ي ن من متومباح ما  بذم كا ياوم اا ا اعاون 

  متاثا با   77و ياوم مالثا ا ان نن إلا  طه أو ال

فض  متش ط  مم وت  هلم تثة ا مت ئ اس أيالرو 

  ك ون فة ا ح  الف ي    ف ث  ي اوا متا ا ا د بن 

متذي يظه  تا ا ا اوتان  -مت صو متلذك ري ت  ئ س 

يمثل ي خ  من متع ص ي   وتا تاة حاثا ا  ب متا  

متلثة ا واط مو   من متلعومت إليزما وباا ا ط 

متعليل من متاثاعا تام و متشاخاصا ا ت متالاة يا مها  

مألم يا ا اون رمازم تا اعا اصا يا  ماةال متاجا ا ما 

مت ويفلرمتة روب ت بي تة بت  مت ئ اس ثا اودور 

رو ف    وتثةل م  تو با  ط تاثاةا ا تا ا ا اوتان 

 مو ه  ليلة فة ت ك متمث  

 

الب ب علواض وسعي أيعلجميدعالط ي تعالا سأسيسديستع

 لة عالان ولعبةببعهورون 

أع ن ب  ي ت مت  م ة متاثا ق ا ا  قالماا  متا ا با  

تومب وس متة ية  تجث ل مت  ي   متل   اليا  ت ا  

وقا ا  بن متامالياث  نن متل  وا ب  و وب ء كوروي 

عن ط ي   بلي   تل ليم وبت ح  ا  متل  وا تا ا ا  

بلع   وال خ و    وال ميل  ي   مان قالاا ا  مت ا   

موبم  :   ل ودم متث  ح مألقلا ن  أي حضور 

م  وهث  ال ي  ال أي عالوى  متث  ح ح     ال مج   

ا   أليهث  ا  ح  ة  وح ق  تثن ي وا غ   ذتاك  أما

ب  مءمت ت ليم مت   ف ل تاها اا ت أقا ا تاها  عا ا  

متزم ن  وب ة متهلف هو بت ح  ا  متالا ا وا كاثا  

 هو  رغم مخلالف متوا ئل

ومألا ت و متث لعث   تاذتاك وأبا ف فاة ما ا تاه 

مألحلل بع ومن أموم  مت      فة مج ا  متا ا م ة 

متلة تصلره  مت       أيه فة  من تا اا اس اا  

متل  وا تم ي ن ه  ت وب ء عا تاثاة يا اضاة عا ا  

م:  مئ ت مألتوف ويص و متثالي ن فة متع تم  مدكل 

هذم  مان ما و وعالوى وبيا با ت  ويامالا   

وق ي  وح ص ب تغ وأكال: ما ذم ي الافا ال كال مان 

ي لو وي ش  ع   ماومقا  ويافاما ت متالاوميال 

مال لث عة ويه  م مت      وآب ءه   أقوا ته غ ت    

متلوب  تم تع ف ط ي ه  بتا اك  محالا س  متاثاوت 

ع   مألبومب وأق ر: مت      ت  ب قومعل متثم ا  

فااة هااذم متاازماان متاا اا را ماان مياالااشاا ر متااوباا ء  

وي لخلم ط ي ا  ماالاةا ا ئا ا  تا الا ا وا  بالال  مان 

مت  ي   متثعل دة  متلة ا     ته  باثاجا د عاودة 

مألحوما ت   عله   هذم تجث ل أو ت   ل تا ا ا يا ا  

متثعل دة وت س بته ء  أو حذف    هذم يوت متما اثا  

وال يجو أن ي ون ا     فة ب   ا  أحال  ويامان ال 

وأكل: متالعاوة إلتاخا ذ   يع ش بثف دي  فة متثجلث 

ب  مءمت وق ئ   يل جا  متاظا وف متاما تا ا  تا اس 

خ و    عا ا  مإلياثا ن  ها  يامان يشاهال وفا ا ت 

باا تااثاائاا ت وبياا باا ت باا آلالف ومياالااشاا ر قاالياال 

ت علوى  ومتوب ء تعلى بم ا يا ا ت متاثا الاشافا ا ت 

ومألط  ء ومأل هزة  تم يعل ت   اوى ط و مت حث  

ا  وعا ا  باالديا   من    ت ة ي أف بم ت    اثا اع 

وك  ئ    وأب  ئ  وا  متل  وا  أاس تاه متاثا ا اح  

ح ن ق ا فة مإليج ل مان يا كال   الي ويشا ب 

(  وهاو 56:    6دمة ية   فة وأي  فا اه يياوحا ا  

تذك   ب تعش ء متذي ت  وته متث  ح بصم   تالم ذك 

عش ا  آالمه  ويُملافال باها  عا او متا المس يا اون 

بص ه  ت  وا ق ع  يه  ة ورقا ا ا  مان متاخا از 

يتع ف ب تـ ا قا ن( متالاة تاثاةال   ال متاثا ا اح 

وأح  ي   تذوق أو غثس ق ع  متخ ز فة مت   ل مان 

ومت  ي   متلا ا ا اليا     متخث  متذي يثةل دم متث  ح

ي وا ع ه  مت  ب : مت  يب مت   ع   ومتثاعالا دة فاة 

كل مت   ئس حا اث ماثا راا  يا اومت وطا اوس 

متاا االمس مإلتااهااة باا وميااة متااثااذبااح متااثاالقاا اا   

ومالالة  ئ   هة: مت  ي   متاةا يا ا  هاة متا ا يا ا  

مت لي   ومتالاة ت الاخالم تاثا ا وتا  متاثا با  فاة 

متث   ا أو متث لشف  ت وأيض  م  وت  متثا ا  ا ان 

فة مت جون  وقل ت لخلم هذك مت  ي   مالالة  ئ ا  

فاة متاا اا اا اا اا  عاا االماا  تااو اال أعاالمد كاا اا اا ة ماان 

متثل  وت ن م  و ود ك هن ومحل ف  وتجلث  مت اوم 

مت     مت ج   متلمئث  فة متثجث  متاثا الس أعا ا  

ه ئ  ك     ب ئ ا  ب  ي ت متا ا م ة متاثا ق ا ا  

قلما  مت  ب  تومب وس متاةا ياة  إلتاخا ذ قا مرها  

بش ن عودة متص ومت فة مت   ئاس فاة باوء ما  

أع ا اه فاة وقا  اا باب ماجا اس متاو رمء وقا ا 

متااثاالااماالل متاا اااثااة باا ااام متاا اا اا اا اا  متاا اا اا اا اا  

مألرثوذك    مت اس باوتاس حا ا ام تـا تشا وق فاة 

تصاا يااماا ت ااا باا اا   بن متااعااودة ااالاا ااون فااة 

م وبيا با  بافا ا وس  متثاما فاظا ت مألقال تضا ر 

كوروي   وب علمد ق ا ا ا   وبال ا مءمت محالا م يا  

 ُمشلدةن 

 

علسيسيسيس ع أولعردعميعالب ب علواض وسعالث نيععسي

 الان ولعلزامن عمععاحام ععلجنتعاألرثوذهةيتعع

أكل قلما  مت  ب  تومب وس متة ية ب ب  مإلا  لري  

ب  ي ت مت  م ة متث ق    أن مت      ع   مالمر 

مأل   ا ه  "أم" ت ع  مص تح أب  ئه  وياهاثا اها  

ح  تهم متج لي  ومت وح   ومتا افا ا ا  وأاا مرها  

مت ا ااعاا  أااا س بيااثاا يااهاا  وتاا ااومهاا  عاا اا  متاازماان 

وق ا مت  ب  تاومبا وس   وت ريخه  ق هل ع   ذتك

فة م  ا يش ك بع ومن أموم  متا ا ا ا ا  باثاجا ا   -

متاا اا م ة متصاا درة عاان متاا اا اا اا اا  متاا اا اا اا اا  

بن مت    ا   -يوي و  76مألرثوذك    بعلد متجثع  

متااثاا االاا قاالة باا تاا وب متاا االس عاا اا ااهاا  مااوم ااهاا  

متظ وف متل  تلاها ا  مان  مان بتا   مان وفاة 

حلود م  ق ته مألب ء "متاثا ا اما اون يا ا اثاون اا  

مالفخ رال   وا  مالفخ رال   ي ا ام متاثا ا اما ان" 

ومتثهم هاو تا اليام مت ا  ااومء فاة متا ا اوت فاة 

متثه ئ  فة متث  ب  فة متثزمرع فة مت   ئس متثهام 

مت  وأب ف أن   ل ودم متث  اح مألقالاا ن مى 

حضور متث  ح ح     ال مج  م وهث  ال ي  اال مى 

علوى أليهث  ا  ح  ة وحا قا  تاثان يا اوا غا ا  

ذتك  مم  م  مءمت ت ليم مت   ف ل ته  ت أق  تاها  

ع   متزم ن وب   متهلف هو مت حا  اا  متالا ا وا 

كااثاا  هااو رغاام مخاالااالق متااوااا ئاال ومالااا تاا ااو 

متث لعث   تذتك  الفل  بت  أن مت      ت لاثا  بتا  

ياا خاا  مالي اا ن متااذى ياا اا دى "أعاان بااعااا 

بيث ية" ويجو أن ت لج و فة ظل هذك متظ وف 

متم ب ة وت ب  بيه مال   فة متا ا ا ا ا  متا ا ا ا ا  

مألرثوذك    ط ي ل ن تثث را  ا  متل  وا هاثا   

مت  ي   مألوت  متل   لي  ومتثعل دة ومتثع وف  فاة 

كل ك  ئ  ا  حا اث ماثا راا  يا اومت وطا اوس 

مت لمس مالتهة ب وي  متثذبح متثلق    ومتا ا يا ا  

متة ي   مو مت لي   ها  متالا  ت الاخالم فاة ما ا وتا  

متث ب  فة متث   ا ومتث لشف  ت وأيض  م  وت  

متث    ن فة مت جون وقل ت لخلم هذك متا ا يا ا  

مالالة  ئ   فة مت      ع لم  تو ل أعالمد كا ا ا ة 

من متثل  وت ن م  و ود ك هن ومحل فا اط  وتاهاذك 

مت  ي   يصوص فة متخوال ة متث لس وتا ا ا  

بلع  وال خ و   وال ميل  ي  ت لا   مت ا وأقا ر 

بت  أيه فة  من ت ا س مت   تم ي ن ها ا ت وبا ء 

ع تثة ي ضا  عا ا  مائا ت مألتاوف مان متا اشا  

ويص و متثالي ن فة معظم أق  ر متع تم  موبم  

أن هذم  من علوى  هذم  من بي ب ت  هذم  من 

يمل   وق ي  وح ص ب تغ  مادكالم أن   رحا ام 

ب الي  ن وملع ا ع  ه وي ث  تاما تاه وتضاعافاه 

 وم لوب "ف ويوم رحث ء كث  من أب كم أيض  رح م

ويوك بت  أن هذم متزم ن  من يلم ومالعلمد وت اس 

عاا اال وق اا وة   و ماان دمااوع وتاا ااس  ماان 

مالع مو وم  قش ت أليه م ذم ي لفا  مالي ا ن تاو 

ربح متع تم ك اه ومها اك يافا اه مو خ ا ها   ما ذم 

ي لف ل كل من ي لو وي ش  ع   مومق  ويفم ت 

متلوميل مال لثا عاة وياها  ام متا ا ا ا ا  أبا ءها  

وتلب  ه  وية   تع   ب ن مت  س  فه تا ا  متالاوبا  تام 

تع ف ط ي ه  بت ك وتك أقوا محلا س   متاثاوت 

ع   مألبومب وقل تادخاذ يافا اك فاة هاذك متا ا ا ا  

وق ا  مت  ب  تومب وس أن   أبليلك أهم من أى قئ

مت      ت  ب قومعل متاثاما ا  خاالا هاذم متازمان 

متاا اا را ماان مياالااشاا ر متااوباا ء بصااورة عاا تااثاا اا  

وت لخلم مت  ي   مالالةا ا ئا ا  "طا يا ا  ما ا وتا  

متث ب " بلال من مت  ي   متثعل دة ومتل  يا  ا  

بت ه  بثج د عودة مألحوما مت   ع    هذم تاجاثا ال 

مو ت   ل ت   ي   متثعل دة وت اس بتافا ء مو حاذف 

وهذم هو يوت متم ث  خا يا  وميا ا  ال ياعا اش 

بثف دي  فة هذم متثجلث  ويجو أال ي ون ا    فاة 

ب     أحل أو عة ة متا افاوس متالا  ياما اها  وتا با : 

متلعوة التخ ذ م  مءمت وق ئ   يالا اجا  متاظا وف 

متمالي  ت س خ و   عن ماليث ن مطالق  وها يامان 

يشهل بوف  ت ب تثئ ت وبي ب ت ب آلالف وميلاشا ر 

قليل ت علوي ومتوب ء تعلى مم  ي  ت متث لشف ا ت 

ومألط  ء ومأل هزة   وتام ياعال تا ا  ااوى طا او 

مت حث  من   ت   يل أف ع   ا   اثا اعا  وعا ا  

 بالدي  وك   ل   وأب  ئ  

 

الأجنتعالدا متعلأمجمععالم دسعل  رعل كعحس يستع

 ل ي تعالان ولعلكاعأس ف

ق ا ي  ف  متم   متج  ل مألي   غ  ي ا أاا اا با اة 

اويا وتومبعه  وعضو تج   ا  ت ري  متثاجاثا  

متث لس أن مت ج   متلمئث  ب تثجث  متث لس عا الت 

مت وم م لث ع  ب ئ ا  قالماا  متا ا با  تاومبا وس 

وأاف  مال لاثا ع عان  zoomمتة ية ع   ب ي مج 

ت ت ح ي  فلح مت   ئس ت ل أا ا ح و متوبا  

متثو ود تلي  وت ت ح ي  مخل  ر ط ي   متالا ا وا 

 ت ل أا ا

 

ع س اراتعم علساس صسيسا عيسوضسق علسواضس وس: لسبس بس 

عوالسسزواصع عالسساسسنسس ول عبلسستن عالسسمسس سسدس السسمسسجسسمسسع

   والم موديت..عويؤهدعلدين عل ي اييعع

اا ماة ااثاعا ن   –قلما  مت  ب  تومب وس كلو   

ق ا قلما  متا ا با  تاومبا وس با با  مإلاا ا الريا  

وب  ي ت مت  م ة متث ق     بن متثجث  متثا الس 

ق ر مقلص ر حضور مت لمس ع ا   قاخا  مان 

قعو مت       ت    ئس متل  ق رت متافالاح وذتاك 

تضث ن ق ط متل  عل مال لث عة با ان متاماضاورن 

وأق ر مت  ب  تومب وس خالا ملمخ   ه تف ا  ما  

ب ي مج م  ء دي بم ااة  أن متاثاجاثا  متاثا الس 

متخذ باعاا مإل ا مءمت مالحالا م يا  تاثاوم اها  

ف  وس كوروي   مةل متل ه   ومتلع  م ق ل دخوا 

مت       وأن ي ون متم ب ين ال يعا ياوم مان أي 

أع مو م ب    وأن ت ون متص اومت قصا ا ة  

وعلم ت  دا متث ا ا وفاويا ت با ان مالبا ء متا اها ا  

ومتشث م   وذتك ف  مم وت  تل   ل ميلش ر علوي 

ن طا اس متالا ا وا وأوباح با با  91-  ئم  كوف ل

مإلا  لري   أن مت    ا  متا ا ا ا ا  مألرثاوذك ا ا  

تليه  ط ي ل ن ت ل  وا  مألوا متا ا يا ا  متاعا ديا  

يمتث ال  (  ومتة يا ا  طا يا ا  تا ا وا متاثا باة  

مدكلم أن مجث  مألا قف  ق ر ت ت تماليال طا اس 

متاالاا اا وا تااالباا ء مألااا قاافاا  طاا اا اا  تااظاا وف كاال 

بي  رق  ن وت ب : بذم ك ي  مإلي  رق   مان باثان 
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 1 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

المحافظات التى ال توجد بها إصابات بشكل كبير  

أو منعدمة مثل جنوب سريرنرام ومر،ر وون  ركرو  

التناول برالر،ر  رلرة الرعراا رةن أمرا لرو ا صرابرات 

م تفعة فى ا  بارشية تستخدم ط  رلرة الرمر  ر  

للتناولن مؤكدا أ  الكنيسة تستخدم ال،  لتير  فرى 

الررترررنرراولا طررلررروض الررربوا  وأو ررر  الررربررابرررا 

توا  وضن بالنسبة ل،لس البوا  لد نا مشركرلرة  

شرهرور  6ال  فت ات األصوام فرى السرنرة تربرلر  

 وم فى السنة(ن وهذه األ ام  022ونصف )حوال  

ال  تم فيها طلرس الربوا  ألنرنرا فرى فرتر   صروم 

 رولريرون و ربردأ برعرده  11ال سل الذى سنته  فى 

أغسر،رسن إ ا لرد رنرا  7صوم السيد  العذرام فى 

فررترر   ةصرريرر   برريررنررهررمررا  تررمررام طررلررس الرربوا ا 

وأ اف: فى حال ة رت ا  بارشية إتمام طرلرس 

البوا ن  لتص  الحضور على الركراهر  وشرمراض 

أفرر اا فررلرر   6والررعرر  ررس والررعرر وسررة واعررو  

أشرخراف فرلر   ركرو  اا رل  12للحضورن أي 

الكنيسةا طلس المعموا ة وةال البابا تروا ر وض 

أ  المعموا ة  وم ف و لركرل األسر   و رترم اعرو  

عائلة المعمد واألحباب ليشاركوا األس   ف حتهمن 

لك  م  باب األما  ة رنا االكتفام بأس   المرعرمرد 

أشخاف بالكنيسرةا وأ   12وإال  تعدي الحضور 

تلوم الكنيسة بتعميد طفل أو طفال  عرلرى األكرثر  

  فى اليوم الواحد بحيث ال  حدث تكدضا

 

 

 

األنبا تادرس يفتفحفحفل أصل  تفافواا الفقفدا فاا 

اإللهية بكنيسة األنفبفا بفيفوفو  ص فء تجفرا اا 

 اححرازية

مواط  مسيح  أول صلوات اللداسات  02حض  

ا لهريرة الريروم 

بكنيرسرة األنربرا 

برررررريررررررشرررررروي 

برربررورسررعرريررد ن 

و لك ف  اليوم 

األول  فترتراو 

الكنيسة أمام المواطنرير   ةرامرات الصرلروات فر  

 رروم ا جرر امات ا حررترر اي ررة  ررد فرريرر وض 

كورونا المستجد ت أض إةامة اللداض األنبا تاارض 

م، ا  محافظة بورسعيد و واحيهرا ن وشرار  

ف  اللداض كبار األبام الكهنة وهرم الرلرمرال بروال 

سعد وكيل م، انية األةباط األرثو كس ببورسعيد 

ن واللس رو س ن واللس بريرمر  صرابر ن والرلرس 

أرميا فهم  بدأ إستلبال المواطني  المشاركي  فر  

أاام اللداض م  شعب كنيسة األنربرا بريرشروي ةربرل 

موعد إةامة اللداض بنصرف سراعرة ن وترم ةريراض 

ارجة الح ار  لكل الرحرضرور أمرام مرد رل برهرو 

وعل  جانب  اااالكنيسة للوةوف للحالة الصحية له

متصل إلتبم جميع الحضور بمج ا ا ولرهرم مر  

بوابة الكنيسة بإرتدام الكمامات ن كما ةامت لرجرنرة 

التنظيم والمسئولة عر  ا رول الرمرواطرنرير  وفر  

كشف محدا باألسمام واألرةام بتعلريرم أ رااي كرل 

المواطني  أثنام ا ولهم الكنيسة والتأكد م  الر ةرم 

الدكرة ”  الخاف بكل مواط  منهم حتى  جلس ف  

أي مكا  الجلوض الخاف به بمف اه برحريرث ال ”  

وعرلرب   توجد اكة  وجد عليها أكثر  مر  شرخرال

 لك بدأت ال،لوض الد نريرة الرخراصرة برالرلرداض ن 

و لك مع إستم ار ا ج امات ا حت اي ة  رار  

المكا  المخصال للصال  أ ضا ن وإسرترمر   لرك 

حتى نها ة اللداض و  و  المواطني  م  الكنيسة 

على الفور مع التشد د على عدم التجمع معاً جد   

بالذك  أ  كنائس محافظة بورسعيد ال سيما كنيسة 

األنرربررا برريررشرروى برربررورسررعرريررد ةررد رفررعررت ارجررة 

ا ستعدااات اللصوى منذ صباو أمس  سرترلربرال 

أول صلوات اللداسات ا لهية بعد إغالق الكنائس 

لفت   طو لة فر   روم ا جر امات ا حرتر اي رة 

 د في وض كورونا المسرترجرد ن وةرد اسرترلربرلرت 

كنيسة األنبا بيرشروي بربرورسرعريرد حرمرلرة لرترعرلريرم 

الكنيسة بشكل شامل مساما ةبل إستلبال المواطني  

 ا بساعات

 

بفدففد تففاففويفة الففكففنففيففسفة الففحففاريفف ففيفة لفف ففسفف ففد   

"أردصغان":  نبارك لكم جامف  ييفاا تفو.فيفا   

ص" اصيرس" يرد : "نبارك لك عداصة مسيفاف  

 الدالم كاه"    

را المهندض نرجريرب سراو ر ضن رجرل األعرمرال 

المص ين على تدو نة لرلر ئريرس الرتر كر  رجرب 

طيب أراوغا ن وةال له إ  العالم المسيرحر  كرلره 

أصب  ف  عداو  معه ااوكترب أأراوغرا أ عربر  

حسابه على موةع التواصل االجتماع  أتو رتر أن 

علب تحو ل متحف أآ را صروفريراأ إلرى مسرجردن 

وةال: أنبار  لكم جامع آ ا صوفياأن لرير ا عرلريره 

أساو  ضأ: أنبار  لك عداو  مسيح  العالم كله 

ووةع ال ئيس الرتر كر  رجرب طريرب أراوغرا ن 

م سومان اليوم الجمعة على م سوم بفت  مرترحرف 

أآ ا صوفيراأ كرمرسرجرد بصرفرة رسرمريرةااوكرانرت 

المحكمة ا اار ة العليان ةد أصدرت فر  تر كريران 

ة ارا جد دا  دعم ة ارات ال ئيس الت ك  رجرب 

طيب أراوغرا ن والرتر  اائرمرا مرا ترثرير  الرجردل 

وحكمت المحكمة برترحرو رل مرترحرف آ را صروفريرا 

)و ع ف أحيانا بكنيسة آ را صروفريرا( إلرى مسرجرد 

رسم ن كما  ر غرب الر ئريرس الرتر كر  الرحرالر ن 

وةضرت برإلررقرام ةر ار الرحرركرومررة الررتر كرريرة عررام 

ن ب ئاسة كرمرال أتراترور ن برترحرو رلره إلرى 1391

متحف الجد   بالذك  أ  أآ ا صوفياأ كا  كنيرسرة 

حتى القبو العثمان  لللس،ن،ينيةن فل ر السل،را  

محمد الثان  تحو له إلى مسجدن بعد تشو ه برعر  

معالمه واأل لونات الموجوا  بهن ثم أصدر كرمرال 

ة ارا بتحو له إلرى مرترحرفن  1391أتاتور  عام 

ليأت  أراوغا  و سعى إلى تحو له لرمرسرجرد مر   

 أ  ىا

عائالا مسيايفة تفتفر مفي قفريفة هفنفديفة تفاف  

الحهديد باالغحصاب صالقحة بدد أن هاجم الغوغا  

 بي  الصالة

أُجب ت عائالت مسيحية ف  الهرنرد عرلرى الرفر ار  

م  منايلها بعد سلسلة م  هجمات القروغرام  رد 

بيت صال  مسيح  وتهد دات بأنه إ ا لم  رقرااروا 

 الل  ةن فسيتم اغتصابهم وةتلهما

ك  ستيا  سوليدرت  وورلردوا ردن وهر  مرنرظرمرة 

لحلوق ا نسا  مل ها المملكة المتحد  ترعرمرل فر  

اولةن ندات بسوم معرامرلرة مرجرترمرع  02أكث  م  

مسيح  صقي  فر  ةر  رة اسرمرور  فر  مرنر،رلرة 

أيامجاره ف  وال ة أوتار بر اا رو وبرحرسرب مرا 

نللت لينقا ع  المنظمة غي  ال بحيةن فلد هر برت 

عائلتا  مسيحيتا  م  الل  ة مر  مرنرايلرهرمرا  روم 

السبت وت كتا ماشيتهما ورامهما بعد سلسرلرة مر  

الهجمات ف  األ ام السابلة نفذتها مجمروعرات مر  

المتشدا   الهندوض المشتبه بهم ف  الرلر  رةأ ربر  

مصردر مرحررلر  الرمررنرظررمرة غريرر  الررحركررومريررة أ  

المسيحيي  ف  الل  ة واجهوا مضا لرة ألول مر   

ةر و ًرا  92الخميس الما   عندما ا ل حشد م  

وةيرل  0212الذي بن  ف  عام  -إلى بيت الصال  

وأساموا لفرظريرا  -أ  مئات المسيحيي   ستخدمونه 

إلى أولئك الذ   كانوا موجوا ر  فر  الرلر  رة فر  

اليروم الرترالر ن  رلرال إ  حشرًدا آ ر  مر  الرنراض 

اةتحموا بيت الصال ن واعتدوا على اللس فريركراض 

جوبتا وتم نهب الممتلكات وبحسب ما ورا لينرقران 

هدا القوغام بحر ق بريرت الصرال  إ ا لرم  رقراار 

المسيحيو  الل  ةا وفلا للتلار  ن ترم جر  جروبرترا 

إلى      المعبد المحل   وم الجرمرعرة الرمرا ر  

وأم  باالنحنرام أمرام الرمرعربروا الروثرنر  ثرمن  روم 

 وليهن ةيرل إ  حشروًاا أ ر ى حر،رمرت  1السبت

جدرا  بيت الصال  وامر ت الرنروافرذ واألبروابا 

و لال أ ضا أ  القوغام ام وا اراجة نار رة برعرد 

هرجرروم السرربرتن أ ر،رر ت الرر،رائررفرة الرمررسريررحريررة 

ورًاا عرلرى  لركن   CSWالش طةن حسب تلار   

ورا أ  الش طة أللت اللب  عرلرى رجرال عرلرى 

صلة بهجوم القوغامن وفلًا لمصدر محل  ترحردث 

 إلىا 

  

مصريًا ُذباوا .  ليبيا ص نواجفه  19ال ارجية: 

 الحهديداا

أكد سام  شك ين وي   الخارجية أ  مص  ثابتة 

ف  اعمها لكل جهد ومباار  تهدف للتروصرل إلرى 

تسو ة للو ع ف  ليبياا وأ اف  الل كلمته أمرام 

جلسة مجلس األم  حول ليبيان منذ ةرلريرلن الرمر   

األ ي   الت   اطبت فريرهرا مرجرلرس األمر  بشرأ  

الو ع ف  ليبيا كانت ف  أعرلراب جر  رمرة بشرعرة 

 01صدمت  رمرير  الربرشر  رةن عرنردمرا ترم  بر  

مص  ًا كانوا  عملو  ف  مد نة س ت برال رحرمرة 

ن 0212م  ةبل إرهابي  ااعرو فر  أوائرل عرام 

وافع هذا العمل الهمج  الرمر وا الرمرجرلرس إلرى 

الذي  حث الدول األعضرام  0011إصدار الل ار 

على مكافحة التهد دات الت   ترعر ل لرهرا السرلرم 

واألم  الدوليا  كنتيجة ألعمال إرهابريرة برجرمريرع 

الوسائل ووفلًا لميثاق األمم المتحد  وترابرع: إنرنر  

أشع  بكثي  م  االنبعا  لعروا  مرلراترلر  ااعرو 

للظهور ف  بع  مد  غ ب ليبيان و راصرة فر  

صب اتة  لذلك أغتنم هذه الف صة ألك ر الرترأكريرد 

على أ  الدول األعضرام فر  الرمرنرظرمرة مرلربمرة 

بمكافحة ا رهاب ف  ليبيان بما ف   لك م   رالل 

إاانة أي شركرل مر  أشركرال الردعرم أو الرمرسرانرد  

الملدمة للوى الت، ف م  ةِبل أي ط ف إةليمر ا 

وأشار إلى أ  ةيام أحد األط اف ا ةليرمريرة برنرلرل 

ملاتلرير  مرتر،ر فرير  مر  سرور را إلرى األرا ر  

الليبيةن مثلما تشير  ترلرار ر  أالرمر صرد السروري 

لحلوق ا نسا أ  وميًان  ب د م  تفاةم الو ع فر  

ليبياا إ  األم   شكل تهد ًدا  ،يً ا ألم  الليبيير ن 

وكذلك لرلردول الرمرجراور  عرلرى  رفرتر  الربرحر  

األبرريرر  الررمررترروسرر،رروأو رر  شرركرر ى أ  هررذه 

التهد دات تمثل  ،رً ا وا رًحرا وحرا رً ا عرلرى 

مص ن ول  نتهاو  ف  التعامل مع هذا النوا مر  

التهد دات حيث تلت ب م  حدوانان ف  وةت تأت  

الررتررد ررالت األجررنرربرريررة لررتررلرردم لررهررا الرردعررم وتررلرروم 

بالتح    عليهرا ومسرانردترهرا وةرال: ال برد وأ  

 توةف و نته  اعم الت، ف  تحتم عرلريرنرا و رع 

حد لرمرصراار الرمرسرانرد  والردعرم مر  الرالعربرير  

ا ةليمريرير ن الرذ ر   رترأكرد عردم حر صرهرم عرلرى 

استل ار من،لة البح  األبي  المتوسر ا إ  حرل 

هذه المشكلة وملاومة هذه السياسات ش ط رئيس  

لنجاو جهوانا لحما ة مستلبل شرعروبرنرا والشرعرب 

 الليب اا

 

منظ ة الصاة الفدفالف فيفة تفتفاجف  الفدفالفم بفهف ا 

 الحصريل ال ديد

أكدت منظمة الصحة العالميةن أ  في وض كورونا 

ليس ترحرت السرير،ر   فر  مرعرظرم أنرحرام الرعرالرم 

والو ع  بااا سومان حسبما  ك ت ةرنرا  سركراي 

نيوي ع بية وكانت مرنرظرمرة الصرحرة الرعرالرمريرةن 

أة ت ألول م   بظهور أاليلأن باحتمال انترشرار 

كورونا عب  جسيمات صقير   جردا فر  الرهروامن 

بعد  ومي  مر  حرث عرلرمرام لرهرا عرلرى ترحرد رث 

 ا-13إرشاااتها حول كيفية انتشار كوفيد

وةالت الخبي   بالمنظمة بينيد تا إليقر انرترسر  فر  

مؤتم  صحف  ف  جنيفن إ  أالمنظمة تعتلد أنها 

كانت منفرترحرة عرلرى األالرة عرلرى طر ق انرترلرال 

الفي وض المستجد ونش ت صرحريرفرة أنريرو رور  

تا مبأ األم  كيةن ملاال السبت المرا ر ن  كر ت 

اولرة  92عرالرمرا فر  أكرثر  مر   093فيهن أ  أ

ط حوا األالة ف  رسالة مفتوحة إلرى الرمرنرظرمرةن 

ةالوا فيها إنه )تبي  أ  الجسيمات الت  تخر   مرع 

الرربفرريرر   ررمرركرر  أ  تصرريررب األشررخرراف الررذ رر  

 ستنشلونها وتواجره مرنرظرمرة الصرحرة الرعرالرمريرة 

انتلااات بشأ  استجابتها وترعرامرلرهرا مرع فرير وض 

كررورونرران وكررذلررك اعرروات بررا صررالو وتررهررد ررد 

أم  كر  برلر،رع الرترمرو رل واالنسرحراب برالركرامرل 

بالتبام  مرع تربا رد أعرداا ا صرابرات برفرير وض 

كورونا اللاتل ف  العالمن أطللت منرظرمرة الصرحرة 

العالميةن تحذ  ات جد د  للمواطرنرير ن فر  إطرار 

مكافحة الفي وساتن والبعد ع  التجمعات والبلرام 

بالمنبلن مع تو ي  الف ق بي  الحرجر  الصرحر  

والررعرربل وحررثررت مررنررظررمررة الصررحررة الررعررالررمرريررةن 

المواطني  على االلتربام برالرترعرلريرمرات لرمركرافرحرة 

في وض كورونا اللاتلن حيث ناشدتهم بالبرعرد عر  

التجمعات والبلام بالرمرنرايلن وعردم الرخر و  إال 

لض ور  ملحة منعا لإلصابة بعدوي كورونا الت  

تؤث  مباش   على الصحة العامرةن  راصرة كربرار 

الس  وأصرحراب األمر ال الرمربمرنرة واألطرفرال 

والحوامل هذا وحذرت منظمة الصحة العرالرمريرةن 

ف  وةت ساب ن م  أ  انترشرار فرير وض كرورونرا 

أ تساراأ ولك  تقيي  مسراره ال  ربال مرمركرنران 

ااعية الدول إلى االنتلال إلى مر حرلرة أالرهرجرومأ 

عب  فحال كل المشتبره برإصرابرترهرم وو رع مر  

  ال،وهم ف  الحج 
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أربففدففة كففحففب 
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الفففبفففيفففان تنفففه 

نففففففففففففظففففففففففففًرا 

لإل حتسفاراا 

صاإلتصفففففففاالا 

الح  صتا  تلينا ب صو  األربدة كحب اآلتفيفة، 

ال دفنفى الصفافيفل إلنف فيفة الف فسفيفل، صالفبفيفان 

الصايل لفافوار  الف فسفيفل، صاإلنف فيفة قفرا ة 

شرقية، صقرا ة تو.ية إلن ية يفوحفنفا، نفو فل 

أن ه ه األربدة كحب مار.ة النفصفو  صأ فاف 

البيان أن ه ه األربدفة كفحفب لفم تصفدر مفي دار 

الكحاب ال قدس أص طُبد  به صهو ال هة الوحيدة 

ال نوط لها طباعة الكحاب الف فقفدس .ف  الفدفالفم، 

صأن ه ه الحرج ة تنور بدعفاً صهفرطفقفاا لفهفدم 

اإلي ان ال سيا  السايم، صأن ال قصود مي هف ا 

الحاريف نقض صهدم الدقيدة ال سياية صت اعة 

الهوا صجوهر السيد ال سيل صأشار البيفان تلفى 

أن أتااب ه ه ال ؤامرة ال حودبة صال فحفرامفيفة 

األطراف .  ت ح دام ترج اا .ا دة ذاا تبغة 

أريو فيفة إلحفيفا  هفرطفقفاا تنفحفصفرا عفافيفهفا 

الكنيسة من  قرصنها األصلى، صنفاف ر مفي هفؤال  

الناشريي بفف.فكفارهفم صأتفبفاعفهفم  صأتفدرا دار 

الكحاب ال قدس .  مصر بيانًفا .ف  صقف   فابف  

اليوم نت  .يه عالقحها بكحاب "ال دنى الصفافيفل 

إلن ية ال سيل"، مويرةً تلى أنها لم توحرك .ف  

 أ  ع ة ي ص الكحاب ال  كور 

 

دار الكحاب ال قدس ينت  توزي  كحاب "الف فدفنفى 

 الصايل إلن ية ال سيل"

نف  اار الركرتراب الرمرلردضن فرى بريرا  صردر لره 

اشت اكه فى كتراب أالرمرعرنرى الصرحرير   نرجريرل 

الررمررسرريرر أن و لررك بررعررد وصررول الررعررد ررد مرر  

االستفسارات حول هذا الكترابا   وةرال الربريرا ن 

أوال: لم تشت   اار الكتاب الملدض ف  مصر  أو 

أي شرخرال  رعرمرل برهران فر  هرذا الرعرمرل عرلرى 

ا طالقن سوام م  ناحريرة الرفركر  أو االعرداا أو 

التنفيذا   ثانيا: لم ول  ترلرم اار الركرتراب الرمرلردض 

بمص  بتوي ع هذا الكتاب بأي صور ن مر،ربروعرا 

أو إلكت ونياا    ثالثا: تلوم اار الركرتراب الرمرلردض 

بمص  بنش  الت جمة الع بية البي وتية ) فاندا ك(

ن وتحتفظ بحلوق ال،بع والنش  ف  مص  والعالرم 

لهذه الت جمة المستخدمة والرمرعرترمرد  مرنرذ عرلروا 

عد د  م  مرعرظرم الركرنرائرس فر  مصر  والرعرالرم 

الررعرر برر ا    رابررعررا: بررمرر اجررعررة لررجررنررة اا ررلرريررة 

متخصصة لإلرصردار الرمرذكرورن كرا  ترلر  ر هرا 

رف  مضمونه ومرنرهرجريرة اعردااهن  -1كالتال :  

حيث لم  توفر  لره االلرتربام برمرعرا رير  و روابر  

الت جمة الت  اة ها اتحاا اورالركرتراب الرمرلردضن 

و تف  عليها علمام الت جمة والمتخصصو  فيهراا    

أبدت هذه اللجنة انبعاجها الشد رد مر  برعر   -0

المف اات والمص،لرحرات الرمرسرترخردمرة فر  هرذا 

ا صدارن الت  تلوا إلى يعبعة الركرثرير  ر  عر  

اال ما  والحلائ  األساسية الت   جب ا   رترعرامرل 

مر  غرير   -9معها الجميع بكل  لظة وحرظر ا   

الملبول ا  تؤاي محاوالت التبسي  للتواصل مرع 

مختلف الثلافات إلى مثل هذا الخلل الجوه ي فر  

التعبي  ع  اساسيرات وثروابرت كرلرمرة ة الرحريرة 

  الباةية لالبد

 

الكنائف  الف فصفريفة تفنفحفتفض  فد الفحفرجف فاا 

 ال ار.ة لإلن ية   

بعد صدور كتب لت جرمرة الركرتراب الرمرلردض برهرا 

 مقال،ات علائد ةن ش  األةباط هجوًما شد دا 
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أعلنوا خالله رفضهم لهذه اإلصدارات المشبوهة، 

ااة جاا  سمااود اناام أاااد جاا   اا ااًدات أاااد  خااًص 

الكنًئس؛ ب   المشًرك   في الترمماة جاً أعا ا  

لهً  در ج  المشرسع ة يوهم البعض بمصدا  ًتهً 

سكتب الترممة تضمنت عبًرة ع  مزأي ؛ األسل 

"المعن  الصح ح إلنج ل المس ح" سالثًني "الب ًن 

الصريح لاحاوارا الاماسا اح"، الاذف  اًر  فاي 

ترممته  خص ًت غ ر جس ح ة، كذلك خرج أاد 

المشًرك   في الترممة ب بًن نف  خاللاه عاال اتاه 

بًلكتب، جؤكدا سض  اناماه عالا  الاكاتاب بادسن 

علمه ساناتاناكارت ماما ا  الاكاناًئاس باًلا اوائا  

المس ح ة المصرية هذه الترممًت، ساصف   إيًهً 

بًلاتارماماًت الاماشاباوهاة، سأناهاً تادجار الاعا ا ادة 

المس ح ة جاناذ نشااتاهاً، ستارصاد "الافاجار" فاي 

الس ور التًل ة آراء ال وائا  الا ابا ا اة سباعاض 

األ بًط في هذه التارماماًت سعالاس الا اس باولاس 

ال م، المتحدث الرنمي بًنم الاكانا اساة الا ابا ا اة 

األرثوذكس ة، عالا  هاذه الاتارماماًت  اًئاال   إن 

المس ح ة جنذ بدايتهً سهي ت ًبل تحدياًت كاثا ارة، 

ا أنه ج  أخ ر هذه التحادياًت هاي الاتاعالا ام  جؤكد 

سالذف يتخذ أ كًل عديدة جنهً الكتب الُمحارفاة أس 

المترممة ب ري ة ال تلتزم بنص الكتاً  الاما اد  

سرساه سأضًف في تصريحًت إل  "الفجر"، أن 

ج  يترمم الكتً  الم د  ل س ج  ا ه ان يايا ار 

ا علا  ضارسرة االباتاعاًد عا  هاذه  النص، جشدد 

الكتب ألنهً ضد االيمًن المس حي سجً تسلمنًه ج  

ج راث الكن سة في العصر الرنولي الذف تسلماتاه 

 .ج  الس د المس ح

 

ألول مرة منذ جائحة كورونا.. أجراس الكنننائن  

 تدق بمختلف محافظات مصر

يول ه الكنًئس الا ابا ا اة باعا اد  21ااتفلت صبًح 

الارناال، سألسل جاارة جااناذ إغااال  

الكنًئس بسباب ماًئاحاة الاكاورسناً 

تعود تد  ف اهاً األمارا  باجاما ا  

المحًفظًت، ا ث انتاثانا   اداناة 

البًبً تواضرس  الثًني هذا ال دا  

ج  اإلغال  عل  أن تتم الصالاوات 

بًلكهنة سبعض الشمًجسة ف ط، ألن 

ججلس الوزراء كًن  د رفض إ ًجة الصلوات في 

الكنًئس سالمسًمد يوجي األاد سالجمعة، سيتم في 

هذا ال وم عمل الل ًن سهو ج  المعرسف أن الل ًن 

يتم عمله ثالث جرات في الهًجخم س العهد، عا اد 

الي ً ، ع د الرنل سياتي ع د الرنل في جوعاد 

ثًبت كل عًم سهو الاخاًجاس جا  أبا اب سالاثاًناي 

عشر ج  يول و، سهو تذكًر اناتاشاهاًد الا اديسا ا  

 العظ م   الرنول   ب ر  سبولس.

. 

آيا صوفيا.. أول تعليق لـ بابا الفاتيكان على قرار 

 أردوغان

في أسل رد فعل عل  جحًسالت الديكتًتور التركي 

هدم الحضًرة المس ح اة فاي باالده ستاحاويال اياً 

صوف ً إل  جسجاد،  اًل الاباًباً فارانسا اس الا اوم 

األاد، إنه تاذا ج   رار ترك ً بجعل جتاحا  آياً 

ا ، سهو أاادث زعا ام  صوف ً في ان نبول جسجد 

ديني يدي  هاذه الاخا اوة س اًل خاالل جاباًركاتاه 

األنبوع ة في نًاة الا ادياس با ار  "أفاكاًرف 

 تذهب إل  ان نبول، أفكر في نًنتً صوف ً سأنً 

 

جتالم لليًية سأ عل الرئ س التركاي رماب طا اب 

أردسغًن اليضب بإعالن آيً صوف ً الشه ارة فاي 

ان نبول جنفتحة عل  العاباًدة اإلناالجا اة، عالا  

الرغم ج  التحذيرات الدسل ة بعادم تايا ا ار سضا  

 2011النصب التذكًرف الذف يبلغ عمره اوالاي 

عًم سماًء فاي إعاالناه " ارار تسالا ام إدارة أياً 

صوف ً ... إل  جديرياة الشاؤسن الاديانا اة سفاتاحاه 

، لاتا اًم الصالاوات  1111يول او  12للعبًدة في 

األسل  اسب الرئ س التركي س بل لاحاظاًت جا  

إصدار الب ًن ، تم إلاياًء  ارار جاجالاس الاوزراء 

الذف اول المو   إل  جاتاحا  تاباعاه  2392لعًم 

جرنوم بتسل م آياً صاوفا اً إلا  رئاًناة الشاؤسن 

الدين ة في ترك ً سانتفض  ًدة العًلم سالاماناظاماًت 

ساألفراد يعبرسن ع   لا اهام سجاعاًرضاتاهام لاهاذا 

 .ال رار

 

قداسة البابا يصلى قداس عيد الرسل في كننين نة 

 ”لوجوس“التجلي بمركز 

صل   دانة الاباًباً تاواضارس  الاثاًناي، صاباًح 

ال وم، صالة الل ًن س دا  ع د انتشهًد الرنول   

ب ر  سبولس )ع د الرنل(، في كن سة الاتاجالاي 

بمركز لومو  البًبوف فاي ديار الا ادياس األناباً 

باا ااشااوف بااوادف الااناا اارسن  ااًر  فااي الصااالة 

أصحً  الن اًفاة األناباً دانا اًل أنا ا  الاماعاًدف 

سنكرت ار الاماجاما  الاما اد ، ساألناباً ياولا او  

األن   العًم لكنًئس   ًع جصر ال ديمة سأن ف ة 

الخدجًت، ساألنبً أكل مند  األن   العًم لكناًئاس 

  ًع ألماًةاة سالاهاجاًناة س ار  جادياناة نصار، 

ساألنبً ج خًئ ال األنا ا  الاعاًم لاكاناًئاس  ا اًع 

 ادائس ال بة سالوايلي سالعبًن ة.

 

تزامنا مع مقتل هوندي ا .. كبير أساقفة إثينوبنينا 

م ينحني نا .. وين كند   01يكشف كوالي  مذبحة 

 القضية لي ت عرقية

سصفت أاداث الاعانا  األخا ارة الاماتاتاًلا اة فاي 

إث وب ً، سف ً لـ جصاًدر فاي الاحاكاوجاة ستا اًريار 

اعالم اث وب ة عل  أناهاً "عانا  عار اي" اعا اب 

ج تل الميني المعًرض هًتشًلاو هاوناديساً، سهاو 

االجر الذف رفضه رئ س األنً فة في أديس ابًباً، 

أبون هنو ، سالذف ت   أبر  ته في جن  ة غار  

أرني في سالية أسرسجو اإل ل م اة، إذ ذهاب إلا  

أن "المس ح    األرثوذكس هم المساتاهادفاون جا  

تلك الفوض  التي تشهدهً اثا اوبا اً" جاعارباً عا  

رفضه تاك د أن الهجوم كًن عر  ً سفي ج ًبلة ج  

جااو اا  "جااًهاا ااباارا كاا اادسنااًن" االثاا ااوبااي، تااماات 

األنبوع الجًرف، سف ً لمً يسرده ت رير نشر عل  

جو   بورك نً االخبًرف المحالاي،  اًل الاما اران 

هنو ، إن "انت بًل تع  نه فاي جانا ا اة اسرسجا اً 

ا" سأنه  ض  جعظم الو ت جنذ تع  نه ج   كًن م د 

خالل ال  ًم بًألعمًل التانا اسا اة ألبار ا اًتاه فاي 

 ..المن  ة التي تحتوف عل  إادا عشرة ج ًطعة

 

االنبا داميانوس يرحب بتوجيه ال ي ي بتطنوينر 

 شامل لمدينة سانت كاترين

ال   توم ه الرئ س الس سي بت وير  ًجل لمدينة 

نًنت كًتري  بمً يل س بًل ا اماة الاتاًرياخا اة لاهاذه 

المن  ة ترا بً ن نًسيً سنًدت اًلة ج  الساعاًدة 

سالفارح سخاًصاة سناط أهاًلاي ناًنات كاًتاريا  

سراب االنبً ديمتارف داجا اًناو ، جا اران ديار 

نًنت كًتاريا ، فاي تصارياح خاًب ل"الاباواباة 

ن وز" ال وم االثن  ، ب ارار الارئا اس عابادالافاتاًح 

الس سي بت وير  اًجال لامادياناة ناًنات كاًتاريا  

سالذف يدل عل  اهتمًم الدسله المصرية الاعاريا اة 

بمدينه نًنت كًتري  سعبر ع   اكاره ساجاتاناًناه 

للحكوجاة سعالا  رأناهام دسلاة رئا اس الاوزراء 

 الدكتور جص ف  جدبولي.

كمً عبر توناي كاًزاجا اً  جساتاشاًر الاديار عا  

 كره للرئ س عبدالفتًح الس سي سرئ س الوزراء 

سسزير التنم ه المحل اه سجاحاًفاو ماناو  نا اناًء 

اللواء خًلد فوده سنًئبة المحًفو المهندناة اياناً  

نم رس  ًل كًزاج ً  انً الدير يراب بهذا ال رار 

سي دم المسًعدة لجما ا  الاماخاتاصا ا  جا  رماًل 

اله ئة الهندن ة سكل ج  ي وم بهذا الاتا اويار لاماد 

جعلوجًت لل ًب  الديني بًلمن ا اه لاتاصاباح اسلاي 

جزارات األثر الث ًفي سالدياناي باًلاعاًلام كاماً هاو 

لومود مبل التجلي الذف تجلي عل ه هللا سس ماود 

مبل جوني الذف انتلم جاوناي الئاحاة الاوصاًياً 

العشر ج  هللا س جره العل  ه أس الشجره الملتاهاباه 

سمبل نًنت كًتاريا  الاذف اكاتاشا  عالا اه رفاًه 

ال ديسه كاًتاريا  سكاماً تا ادن كاًزاجا اً  ايضاً 

بًلشكر لوزير اآلثاًر سالسا اًااة الادكاتاور خاًلاد 

عنًني سعل  البعثه المستديمة بدير نًنت كًتاريا  

ج  جوةف   اآلثًر لحمًيتهً سعل  رأناهام جاديار 

آثًر منو  ن نًء سمم   األمهازة األجانا اة الاتاي 

ت وم عل  ااماًياة الامادياناة سالاديار سالاناشاًطاًت 

الملحوةة ج   بل رئ س المدياناه الالاواء طالاعات 

عنًني كمً  كر جحًفاو ماناو  نا اناًء سالادسلاه 

المصرية عل  الخدجًت التي يبذلونهاً جا  طار  

اديثه لوصول الازسار إلا  الاديار بساالم سأجاًن 

سايضً عل  ت وير ج اًر ناًنات كاًتاريا  الاذف 

يست بل الزسار عل  جتنه ب ًئرات جا  طارازات 

 كب ره لت وم الزسار براالتهم الدين ة سالث ًف ه.

ستعهد توني كًزاج ً  عند افتتاًح جا اًر ناًنات 

كًتري  بعد الت وير بحضور طًئرات ج  ال ونًن 

س برب ليرض الس ًاة سأفواج ن ًاا اه كابا اره 

لتنش ط المن  ه ناًنات كاًتاريا  سدهاب سناويابا  

سطًبً س رم الش خ. سانهي اديثه ج   ابال الاديار 

سالم ران ب وله تح ً جصر.. تح ً جصار.. تاحا اً 

 .جصر

  

البنك المركزي يبدأ طباعة عملة بالستيكينة فن نة 

 جنيهات لهذا ال بب 01

بدأ البنك المركزف المصرف، خالل الفترة ال ل الاة 

الم بلة  بل ان ضًء العًم الما االدف الاجاًرف، فاي 

اصدار عمالت بالنت ك ة جا  خاًجاًت بارسبالا ا  

سبول مًر الم ًسجة للتل  ساألكثر أجنً ج  اناتاشاًر 

الف رسنًت؛ إذ ن تم طبًعة سإصدار تلك العمالت 

بـ الم بعة المركزية الجديدة بًلعاًصاماة اإلدارياة 

الجديدة سف ً لتصرياحاًت عاديادة لا ا اًدات داخال 

البنك المركزف المصرف، سعلاي رأناهام ماماًل 

نجم، نًئب جحًفو البنك  س المهند  خًلد فاًرس  

سك ل المحًفو؛ فإن "المركزف" ن ابادأ عامالا اًت 

مانا اهاًت  21طبًعة العمالت الاجاديادة بافائاة الـا

كمرالة أسل ، إذ أن عمالت البالنتا اك الاجاديادة 

ن تم انتخدام أادث الاتا انا اًت فاي إصادارهاً س 

تشف رهً بح ث يصعب ت ل دهً أس تازسيارهاًس ابال 

، أعل  الاباناك الاماركازف عا  1111الول العًم 

انتهداف طرح عمالت بالنت ك ة  لافائاًت الانا اد 

المختلفة، سن تم اصدارهً ج  الم بعة الماركازياة 

الجديدة خالل النص  األسل ج  العًم الجًرف، إذ 

أن عمل ًت اإلصدار جارهاوناة باتاشايا ال سباداياة 

العمل داخل الم بعة الاجاديادة سأعالا  الاماهاناد  

خًلد فاًرس ، سكا ال جاحاًفاو الاباناك الاماركازف 

المصرف لـ"صدف البلد"، ع  أن البنك المركزف 

يسع  إلطًلة عمر العملة الور ا اة جاماً ياخافاض 

التكلفة اال تاصاًدياة عالاي عامالا اًت الا اباًعاة ، 

جوضحً ان البداية نتكون بإصدار عملة جا  فائاة 

من هًت سج  المستهدف أن يصال عامارهاً  21الـ

 ننوات. 0خالل التداسل لنحو 

سذكر أن عامار سجادة تاداسل الاعاماالت ياخاتالا  

بحسب الفئًت ، إذ أن العمر االفتراضي للعماالت 

المسًعدة كًلجن ه سنص  الجن ه عاًم ساااد، أجاً 

من هً ف صل عامارهاً لاعاًم  11س  21س  0فئة الـ 

س  01سنصاا  ، سبااًلاانااساابااة لاالااعاامااالت فاائااًت 

ننوات.. س ًل  9ف صل عمرهً لنحو  111س211

إن جواصفًت العمالت البالنت ك ة الجديدة الم رر 

،  ناتاكاون 1111إصدارهً ستداسلهً بحلول عًم 

 ب هة باعامالاة الاخاماساة مانا اهاًت االناتارلا اناي 

سنتكون جيلفة ب ب ًت "بول مًر" أس "البرسبل  " 

لحمًيتهً ج  التلا  سإعا اًئاهاً طاًباعاً جاتا اورا 

 . .سأكثر نظًفة

 

األنبا أغابيوس  ال نيندة النعنذرار  نهنرت فنوق 

 يوليه   01كني ة دير مواس فجر الجمعة 

أعلن نيافة األنبا أغابيوس، أسقف إيبارشية دير 

مواس ودلجا، صحة الظهور الننوراننى لنلن نيندة 

العذرار مريم فوق منارة كني ة 

الننعننذرار بننمنندينننننة ديننر مننواس 

بنمننحننافنظننة الننمننننينناوقنال األنننبننا 

أغننابننيننوس، فنني تصننرينن  لـ 

"صدى البلد"، إن النعنديند منن 

الننمننواطنننننيننن سننجننلننوا لننحننظننة 

النننظنننهنننور 

النننننورانننى 

مننن أكنن ننر 

مننن مننوقننع 

فنني نننفنن  

الننتننوقننيننت، 

وذلننك قننبننل 

فجر الجمعنة، وأن ت نجنينل النظنهنور جنار منن 

اتجاهات مختلفة، من بعض المارة الذين شاهدوا 

 هور ال يدة العذرار فوق الكني ة التي تنحنمنل 

اسمها بدير مواس، وسجلوا هذا من خالل التقاط 

الصور وأوض  األنبا اغابنينوس، أننه ال ينمنكنن 

تحديد مدة الظهور الذى حدث فجر الجمعة، لكنن 

الم كد أنها  هرت وشهود العيان هم من سجلوا 

وأوضن  أسنقنف دينر   ذلك بكامنينرات هنواتنفنهنم

مواس أن  هور ال يدة النعنذرار منرينم منرتنبن  

دائما برسائل روحية وتنعنزينة لنجنمنوب الشنعنب 

وهى تبعث برسائل طمأنينة في زمن يتنشر فنينه 

وبار بنحنجنم فنينروس كنوروننا، ووجنود بنعنض 

االضطرابات التي ينتنرقنب النمنصنرينون جنمنينعنا 

مرورها ب الم وأشار األنبا أغابينوس، إلنى أننه 

سيتم التواصل مع المجمع المقندس حنال تنكنرار 

الظهور التخاذ ما يلزم في م ل هنذ  النظنهنورات 

وتنداول   لتوثيق الحدث كما هو متبع في الكني نة

نشننطننار عننلننى مننواقننع الننتننواصننل االجننتننمنناعنني، 

مجموعة من الصور لظهور ال يدة العذرار فوق 

كني ة العذرار بمدينة ديرمواس جنوب محافظنة 

المنيا، وهو ما اعتبر  البعض إنها رسالنة سنالم 

 ..في  ل األوقات العصيبة التي تمر بها البالد

 

سيار  اطفار  01الدفع باربع خزانات بعد ارسال 

 لل يطر  على الكارثه التى هزت مصر

خازاناًت  2دفعت الحمًية المادنا اة باًلا اًهارة، بـا

نا اًرة إطافاًء لاماحاًسلاة  11مديدة، بعد الدف  بـا

الس  رة عل  اريس نشاب باجاوار الاهاًيساكاتاب       

البداية، عندجً تل ت غرفة عمل ًت النجدة بًل ًهرة 

بالغً ج  الخدجًت األجن ة بمن  اة الاهاًياكاساتاب، 

بنشو  اريس بخط جًزست سعل  الفور اناتا الات 

 ن ًرة إطفًء إلخمًده. 11أمهزة االج  جدعوجة بـ

 

م ناعند وزينر النداخنلنينه يصنل منكنان النكنارثننه 

 ونكشف اخر تطورات الوضع

انت ل اللواء هًن  مرمس جسًعد الوزير للشرطة 

المتخصصة، ساللواء عالء جتول  جدير الامارسر، 

لمو   اريس نًتج ع  كسر جًنورة جواد بترسل ة 

ب ريس اإلنمًع ل ة الصاحاراسا ستالا ات غارفاة 

عااماالاا ااًت الاانااجاادة، 

بالغً بوماود كسار 

باااماااًناااورة جاااواد 

بااتاارسلاا ااة باا ااريااس 

اإلنمًع ل اة 

الصحراسا، ستم الدف  بسا اًرات اإلطافاًء فا اماً 

يتوامد اللواء عالء جتول  جدير المرسر سيشارف 

عل  نشر الخدجًت ستوم ههم لسحب أف كاثاًفاًت 

جرسرية تظهر بًلمكًن، سنط توامد أجني جكاثا  

  بًلمكًن

 

صحيفة تركية  ستُغطى األيقونات الم يحية فني 

 آيا صوفيا باستخدام تكنولوجيا ضوئية

ذكااارت 

صح فة 

"اري ت" الترك ة انه ن جرف تي  ة األيا اوناًت 

سلواًت الفس فسًء المس احا اة، فاي آياً صاوفا اً، 

 سذلك بتكنولوم ً تعتمد عل  الضوء.

سأ ًرت الصح فة ال  أنه ن تم اناتاخادام ناتاًئار 

خًصة خالل الصلوات اإلنالج ة، ف مً نا اوضا  

نجًد عل  أرض ة المسجد سالذف ن اتام إضاًءتاه 

ب ري ة جعا اناة جا  أمال تاعاتا ام األيا اوناًت فاي 

األن   سالجادران  اًل ان الا ارارات األخا ارة، 

 greekcitytimesتعني أن السًئح   نا اتاعا ا  

عل هم خل  أاذيتهام  ابال الادخاول إلا  الاماساجاد 

 المزعوم جو  

سمًء ذلك ع ب إصدار المحكمة اإلدارياة الاعالا اً 

الترك ة اكمً تاًرياخا اً باإلاياًء  ارار الاحاكاوجاة 

الذف اول هذا المعلم  2392الترك ة الصًدر عًم 
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التاريخي من مسجد إلى متحف، واستتت تد الت ت ار 

التتجتتديتتد  تتتتت  تت تتف  يتتا 

  ف ا كمسجد إلتى ست تد 

الملك ة وت تش  األي  نتا  

ولتتتتتتتتت  تتتتتتتتتا  

الفست تفتستا  فتي 

جدران وست تف 

 يتتتا  تتت فتتت تتتا، 

والتي  مل فتي 

معظمها رمت اا 

مستت تتحتت تتة متت تتل 

 تت را الستت تتد 

 المس ح والس دا م يم العذرا .

 

أساقفة يشاركون في جنازة القمص أنجيلوس  5

 األنطوني
ر ل عن عالم ا  ش خ خة  تالتحتة  متب األ   

المبارك ال اهب الت تمتن  نتجت تلت ن األنت ت نتي 

مؤسب دي  الشه د مار       الخ تابتبتة واأل  

عتامتا  98ال و ي ل هبانت،، عتن عتمت  تتجتاوا 

 تت ا جت تتااا األ  التت تمتتن يت لتت ت، 51 قت تمتت  

 نج ل ن األن  ني من ديت  الشتهت تد متار  ت ت ت  

متن األ تا  األستاقتفتة  1 الخ تابتبتة،  تحت ت ر 

 ع ا  المجمع الم دن والكه ة وال هبان و ست ا 

ال ا ل ق ى ال اهب الجل ل ال تمتن  نتجت تلت ن 

عامتا  66األن  ني في   اا ال هب ة ما يزيد على 

وختد  فتي  5811يت نت ت   89  ث ت هتب فتي 

ال دن وفي ق ية  فط الش ق ة  المت ت تا لست ت ا  

عديدا يشار إلى  ن ال من  نجت تلت ن األنت ت نتي 

من م ال د مدي ة جه  ة  محافظة س هاج  صتعت تد 

مص  في الخامب والعتشت يتن متن يتهت  يت نت ت  

وت هب فتي ديت  الت تديتب التعتظت تم األنتبتا 5895

، ونتتان نتتعتتمتتة درجتتة  5811 نت تت نتت تت ن عتتا  

ال مص ة   تد األنتبتا يتبت يتان ررت تب ديت  األنتبتا 

، فت تمتا 5861 ن  ن  ن  تالتبتحت  األ تمت  عتا  

 صل على يهادا كل ة ال ه    حل ان في العا  

نفس، وخد  ال من  نج ل ن األنت ت نتي  تمتديت تة 

، 5891و تتتى  5869عاًما من  55ال دن لمدا 

إلى جانب الخدمة في عدد من الك تارتب الت تبت ت تة 

 األرث ذكس ة في مص 

 

األنبا إرميا عن الراهبب أنبجبيبلبوس األنبطبونبى  

 رحل بعد جهاد فى الرهبنة  

نعى األنبا إرم ا األس ف العا   الك  ستة الت تبت ت تة 

األرث ذكس ة، ورر ب الم كز ال ت تافتي الت تبت تي، 

ال اهب  نج ل ن األنت ت نتي قتارتً ح تت ت تح األ  

ال ا ل مؤسب دي  مار       الخت تابتبتة،  تعتد 

جهاد عظ م في ال هب ة، داع ًا هللا  ن يم ح ال ا ة 

لتت و تت، التت تتاهتت ا، وتتتعتتزيتتا  الستتمتتا  ألو د  

ال و   ن و  بار، ور ل مستا  الت ت  ، الت اهتب 

ال من  نج ل ن األن  ني، األ  ال و تي لتديت  

الشه د مار      العام   التخت تابتبتة لتلت هتبتان، 

و  تتد رهتتبتتان ديتت  األنتتبتتا  نتت تت نتت تت ن  تتالتتبتتحتت  

عاًما  61األ م ، وذلك  عد   اا رهبان ة امتد  لـ

 قد  ف ها الك    من الخدمة ال و  ة والمجتمع ة. 

 

إغالق كاتدرائية سيدة لبنان المارونية بسبيبدنبى 

 ا إلصابة أحد رعاياها بكورون

إي ق كاتدرار ة س دا لب تان التمتارونت تة  ست تدنتى 

إل ا ة   د رعاياها  تكت رونتا .  يت م  تلتمتى 

يت لت ت   59  در  مسا  ال    السب  التمت افت  

كاتدرار ة س دا لتبت تان التمتارونت تة التكتارت تة  تحتى 

هاريب  ارك ي  ي مدي ة س دني ا ست ال ة   تان 

اعل   ف ، عتن إ تا تة   تد رعتايتاهتا  تفت ت ون 

ك رونا , وقد  يار  الكاتدرار تة فتى  ت تانتهتا ان 

المصا      للص ا في الك  سة  يا  األر تعتا  

ي ل ت  الستاعتة التختامستة والت تصتف  51الم اف  

يت لت ت  الستاعتة  56مسا  , التختمت تب التمت افت  

 59السادسة مسا  وي    مب التجتمتعتة التمت افت  

ي ل   في الساعة ال ا دا وال صف من  عد الظه  

والسادسة مسا  نفب ال    . وقد     الكاتدرار تة 

رعاياها الذين    وا فى ا يا  المذك ر  الت جة 

 عمل التحال ل ال امة وعزن  نفسهم كمتا قت ر  

الكاتدرار ة  ي ق    ا ها لمدا يت مت تن  تتتى يت   

يت لتت ت   تتتى يتتتم إتتختتاذ  85الت ت ثتا  التمتت افت  

اإلجتت ا ا  اإل تتتتت اايتتة  تت  تتاً عتتلتتى ستت متتة 

 رعايا , كه ة وم ظف ن الكاتدرار ة

 

 األنبا مكاريوس يجرد القمص رويس عزيز خليل

ا در األنبا مكاري ن  س ف عا  التمت ت تا و  ت    

ق قاص، ق ار  خصت ص تتجت يتد كتاهتن، وقتان 

ال  ار ان،  عد ا بت   عتلتى الشتكتاوا الت اردا 

للم  ان ة من  عض يعب كت ت تستة متارجت جتب 

 الفك ية، وكذلك من ال  يا  المتحدا األم يتكت تة 

وك دا، وعلى المست دا  الم ج دا  التمتلتف  ومتا 

نش  مؤخ ا على مت اقتع التتت ا تل ا جتتتمتاعتي 

و عد تح   ا  المتجتلتب ا كتلت ت كتي وا ستتتمتا  

لك    من األب ام ذا  الصلة  الم ض   ق رنا 

األتي ح تج يد ال من رويب عزيز خل ل، و ذلك 

تك ن قد ان  تعت   تلتتت،  تالتكتهت ت   والتختدمتة 

 الك  سة .. س ما و   انا لك  سة هللا.

 

البابا تواضروس  كورونا جبرس إنبرار مبن   

 لإلنسان

قان البا ا ت اض ون الت تانتي،  تا تا اإلستكت تدريتة 

 و   ي ك الك ااا الم قس ة؛ خ ن رسالت، التى 

  تها  فحة الم كز اإلع مي للك  تستة الت تبت ت تة 

األرث ذكس ة، ال   ،  ن ف  ون كت رونتا  تمت تا تة 

جتت ن إنتتذار متتن هللا لتتضنستتان و ضتتام التتبتتا تتا 

ت اض ون خ ن رستالتتت، والتتتى جتا   تتحت  

ع  ان " ضا ط الكل"ح  ن هللا من محبت، ور مت، 

لتتضنستتان  راد  ن يتت قتتظتت،؛ فتتاو  راد  ن يتت تت ن 

لضنسان  ت ب نفسك  ن   غ   جتدا وضتعت تف 

جدا، والف  ون  ال يم من  غت  وانت، و نت،   

على مل  ن من وان اإلنسان، فتننت، لت تب  5يأتي 

 الج  ش و   األم ان و   العظمة و  األراضي 

الزراع ة؛ فاإلنسان يع د إلى  جم، وهى رستالتة 

است  اظ من هللا إلتى اإلنستان جتديت   تالتذكت   ن 

 فحة التمت كتز اإلعت متي لتلتكت ت تستة الت تبت ت تة 

األرث ذكس ة، تبث ي م ا رسالة للبا ا تت اضت ون 

الت تانتي،  تتا تا اإلستكتت تدريتة و ت تت يت ك التكتت ااا 

 الم قس ة؛ تح  ع  ان " ضا ط الكل ". اضغط.

 

أشبهبرفبي جبمبيب   7إعالن حالة الطوارئ لمبدة 

 73أنحاء البالد اعتباراً من يوم االثنين الموافق 

 يوليو 

واف  مجلب ال  ا ، خ ن الجلسة العامة الم ع دا 

ال    األث  ن،   راسة الدكت ر عتلتي عتبتد التعتان، 

لست تة  985علي ق ار رر ب التجتمتهت ريتة رقتم 

 مد  الة ال  ارئ المعل ة  ت ت ار ررت تب  8181

فتي جتمت تع  8181لست تة  569الجمه رية رقتم 

 نحا  الب د لمدا ث ثة  يه ، تبد  اعتباراً من يت   

، وذلتك  8181يت لت ت  عتا   89ا ث  ن الم اف  

   ل ى عدد  ع ا  المجلب.

ويأتي ق ار تمديد  الة ال  ارئ فى جم ع التبت د 

لم اجهة الظ وم األم  تة والصتحت تة التخت ت ت ا 

التى تم   ها مص  فى الم  لة الت اهت تة ويت تن 

ال  ار على مد ال  ارٔا المعل ة  في جم ع ٔانتحتا  

الب د لمدا ث ثة ٔايهت  ٔاخت ت تتبتدٔا متن الستاعتة 

ال ا دا من  باح ي   ا ثت ت تن التمت افت  الستا تع 

والعش ين من ي ل   وتتتت لتى الت ت ا  التمتستلتحتة 

وه ٔ ة الش بة اتخاذ ما يتلتز  لتمت اجتهتة ٔاخت تار 

إ رهتتا  والتتتتتمتت يتتل و تتفتت  أ متتن و تتمتتايتتة 

المممتلكا  العامة والخا ة، ويعاقب  السجن كل 

متتن يتتختتالتتف أ وامتت  الصتتادرا متتن رٔيتت تتب 

لست تة  568الجمه رية  ت ب   ٔا كا  ال ان ن رقم 

(من الدست ر على  نت، 511وت ن المادا )5819

يعلن رر ب الجمتهت ريتة  تعتد  ختذ ر ت متجتلتب 

ال ارا   الة ال  ارئ، على ال ح  الذت ي تظتمت، 

ال ان ن، ويجب ع ض هذا اإلع ن على متجتلتب 

ال  ا  خ ن األيا  السبعة التال ة ل ت ت ر متا يت ا  

  شأن،

 

 .. نقل التراث القبطي للدول األوروبية

بدأت األكاديمية األوربيبة لبلبتبراث البقبببطبي فبي 

دعوة الدارسين من مبتبتبلبد البدول األوروببيبة 

لاللتحاق بها ودراسة مبواد مب بل عبلبح األلبحبان 

 والموسيقى القبطية وغيرها.

وأثنى قداسة البباببا تبواضبروس الب بانبي  خبالل 

مقط  الفيديو البر  نشبرتبه األكباديبمبيبة  عبلبى 

جهبود البببروفبيبسبور مبيبشبيبل حبنبيبن مب سبس 

األكاديمية  وعلى الهدف الر  أقيمت مبن أجبلبه 

وهو نقل التبراث البقبببطبي األرثبوذكسبي لبلبدول 

األوروبية والغربية  كما دعبا األنبببا أنبجبيبلبوس 

أسقد لندن  واألنبببا أرسبانبي أسبقبد هبولبنبدا  

واألنبا دميان أسقد ورئيس ديبر البعبرراء وأببو 

سببببيببببفببببيببببن 

بببهببوسببكببتببر 

والببكببنببائببس 

التبي حبولبه 

بببملببمببانببيببا  

واألنبببببببببببببببا 

أباكير أسقد الدول اإلسكندنافية  واألنبببا مبار  

أسقد باريس وشمالي فبرنسبا  خبالل البمبقبطب  

ذاته  دول إيبارشياتهح لباللبتبحباق تشتبيبتب ش  

ورحبوا بالمنضمين وشرح البروفيسور ميبشبيبل 

حنين  هدف األكاديمية لنقل التراث القبطي لدول 

أوروبا  وطموحاتها في االعتمباد مبن عبدد مبن 

الجامعات األوربية  وإمكانية أن تمنح فيبمبا ببعبد 

درجات علمية بعد التترج كالدبلوما والماجستير 

  والدكتوراة

 

البرلمان يوافق على إرسال قوات مسلحة لمبهبام 

 قتالية خارج البالد

وافت  متتجتتلتتب التت ت ا   تتنجتتمتتا   را  األع تتا  

الحاض يتن عتلتى إرستان عت تا ت  متن الت ت ا  

المسلحة المص ية في مها  قتتتالت تة ختارج  تدود 

الدولتة التمتصت يتة، لتلتدفتا  عتن األمتن الت ت متي 

المص ا في ا تجا  ا ست ات جتي التعت  تي ضتد 

 عمان الم لش ا  اإلج ام ة المسلحة والتعت تا ت  

اإلرها  ة األج ب ة إلى   ن انتها  متهتمتة الت ت ا  

 591من الدست ر والمادا  518عم ً  حكم المادا 

من ال رحة الداخل ة للمجلب، دعا الدكتتت ر عتلتي 

عبدالتعتان ررت تب التمتجتلتب،  ع تا  التمتجتلتب 

متن  151ل نع اد فتي جتلتستة ست يتة   ت هتا 

 81 ع ا  المجلتب، وذلتك فتي مستا  ا ثت ت تن 

ي ل   الجارا، لل ظ  في المت افت تة عتلتى إرستان 

ع ا   من ال  ا  المسلحة المص يتة فتي متهتا  

قتال ة خارج  دود الدولة المص ية، لتلتدفتا  عتن 

األمن ال  مي المص ا في ا تجا  ا ستت اتت تجتي 

الع  ي ضد  عمان الم لش ا  اإلج ام ة المسلحتة 

والع ا   اإلرها  ة األج تبت تة إلتى  ت تن انتتتهتا  

و    هذ  الجلسة التاريخ ة واي    مهمة ال  ا 

الشؤون المجالب ال  ا  ة التمتستتتشتار عت   فتؤاد 

والل ا  متمتدوح يتاهت تن مستاعتد وايت  التدفتا . 

وخ ن هذ  التجتلتستة تتم استتتعت اض متخت جتا  

اجتما  مجلب الدفا  ال ب ي الم ع د  باح  مب 

ا  د   راسة الس د رر ب الجمه رية والتهديتدا  

التي تتع ض لها الدولة من ال ا  ة الغ  ت تة، ومتا 

يم ل، ذلك من تهديد لألمن ال  مي المص ا وثمن 

و يد متجتلتب الت ت ا  ررت تستا و ع تا  التجتهت د 

المبذولة لل  ا  المتستلتحتة در  ا متة وست تفتهتا، 

ورعايتها ا م  تة لتلت ت ا ت  الت بت ت تة والتعت  ت تة 

وا قل م ة، ف  الشعب يت متاً ختذن التجت ت ، و  

الج   ي ماً خذن الشتعتب و كتد متجتلتب الت ت ا  

على  ن ا مة المص ية عتلتى مت  تتاريتختهتا امتة 

داع ة للس   لك تهتا   تت تبتل التتتعتدا عتلت تهتا او 

التف يط في    قها وهي قادرا  م تهى ال  ا علتى 

الدفا  عن نفسها وعن مصالحتهتا وعتن ايت تارتهتا 

وج  انها من اا خت ت  او تتهتديتد، و ن الت ت ا  

المسلحة وقت تادتتهتا لتديتهتا الت خصتة التدستتت ريتة 

وال ان ن ة لتحديد امتان ومتكتان الت د عتلتى هتذ  

 األخ ار والتهديدا  .

  

محادثات السيسي وترامب بشمن ليبيا تتبصبدران 

 عناوين الصحد

 اا اتفاق ال ر ب عبد الفتتاح الست تستي ونتظت ت   

األم يكي دونالد تت امتب عتلتى ضت ورا تت تبت ت  

وقف إب ق ال ار في ل ب ا وعد  التصع د تتمتهت تًدا 

للبد  في تفع ل الح ار والحل ن الست تاست تة عتلتى 

ر ن اهتماما   حف الت تاهت ا الصتادرا الت ت   

ال  ثتا ، والتتتي   ت ا   يً تا مت افت تة متجتلتب 

ال  ا  على إرسان ع ا   من ال  ا  المتستلتحتة 

في مها  قتال ة خارج  تدود التدولتة لتلتدفتا  عتن 

األمن ال  مي المص ا في ا تجا  ا ستت اتت تجتي 

كما تا ع  الصحف تأك د ال ر ب الس سي   الغ  ي

خ ن ل ار، رر ب ال ارا  ال م ي الدكت ر مع ن  -

عتلتى التمت قتف  -عبد الملك في قص  ا تتحتاديتة 

المص ا الت تا ت  إاا  دعتم التحتكت متة الت تمت ت تة 

الش ع ة الحال ة، وكتذلتك و تدا وست تادا التدولتة 

ال م  ة الشت ت ت تة وست متة متؤستستاتتهتا الت بت ت تة 

وركز  الصحف على ال مة اإلف ي  ة المتصتغت ا 

ل ادا مص  والس دان وإثت ت  ت تا فتي وقت    ت  

ال    عب  )الف دي  ك نف انب(؛ لم اقشة الخ فا  

  ن سد ال ه ة، وذلك  ح  ر ررت تب جت ت   

إف ي  ا  اعتبار  ال ر ب الحالي ل تحاد اإلفت يت تي 

م اقب ن من ا تحادوت اقل  الصتحتف تت تديت   1و

خ ن است بال،  -ال ر ب الفلس   ي محم د عبان 

لتلتدعتم  -واي  الخارج ة سامح يك ا في را  هللا

الذا يتل ا  من ال ر ب عبد الفتاح الس سي وجه د 

ال  ادا المص ية الصادقة ومساع ها لدعم ال  ت تة 

الفتلتست ت ت ت تة واستتتعتادا التحت ت ق التفتلتست ت ت ت تة 

التتمتتشتت وعتتةوفتتي التتتتتفتتا تت تتل،  فتت د   تتحتتف 

)األه ا ( و)األخبار( و)الجمه ريتة(  تفتحتاتتهتا 

ال ر س ة والداخل ة ل  ل وقارع المحادثا  الهاتتفت تة 

التتتتتي جتت    تت تتن التت رتت تتب الستت تتستتي ونتتظتت تت   

األم يكي، ون ل  الصحف عتن التمتتتحتدم  تاستم 

رراسة الجمه رية السف    سا  راضتي الت ت ن إن 

ا تصان ت اون  خ  المستجدا  ال   ة التلت تبت تة، 

  ث استع ض ال ر ب الست تستي مت قتف مصت  

ا ست ات جي ال ا   تجا  ال   تة التلت تبت تة والتذا 

يهدم إلى استعاد  ت اان  ركان الدولة والتحتفتاظ 

على مؤسساتها ال ب  ة وم ع المزيد متن تتدهت ر 

األوضا  األم  ة من خت ن تت ت يتض التتتدخت   

األج ب ة ي   المش وعة في الشان التلت تبتي،  فتتتا 

إلى  ن هذ  التدخ   لم تتزد األامتة إ  تتعت ت تدا 

وتصع دا  تى  ات  تداعت تاتتهتا تتؤثت  فتي األمتن 

وذكت    تحت تفتة   وا ست  ار اإلقتلت تمتي  تأست  

)األه ا (  ن الت رت تب األمت يتكتي   تدت تتفتهتمت، 

للش ايل المتعل ة  تالتتتداعت تا  الستلتبت تة لتألامتة 

الل ب ة على الم   ة، مش دا  تالتجتهت د التمتصت يتة 

الح   ة تجا  ال   ة الل ب ة، والتي متن يتأنتهتا  ن 

تعزا مسار العمل ة الس اس ة فتي لت تبت تا ونشت   

التتت افت   -خت ن ا تصتان  -الصح فة  ن، ج ت 

  ن ال ر س ن على ت ب   وقف إبت ق الت تار فتي 

ل ب ا وعد  التصع تد؛ تتمتهت تدا لتلتبتد  فتي تتفتعت تل 

 الح ار والحل ن الس اس ة.

 

المجلس الملي للكنيسة األرثوذكسية  ن يد قبرار 

الرئيس السيسي بمساندة الشبعبب البلبيبببي ضبد 

 المستعمر التركي

 علن  ع ا  ون ا  المجلب الملي العتا  وهت ت تة 

األوقام ال ب  ة تأي دهم ق ار ال ر ب عبد التفتتتاح 

الستت تتستتي والتتختتاص  تتمتتستتانتتدا الشتتعتتب التتلتت تتبتتي 

الش    جا  فتي نتن التبت تان، " ع تا  ونت ا  

المجلب الملي العتا  وهت ت تة األوقتام الت تبت ت تة، 

يؤيدون الم قف الشجا  الذا اتخذ  الس د ال ر ب 

عبدالفتاح الس سي؛ لمساندا الشعب الل بي الش ت ت  

في كفا ، ضد المستعم  الت كي، و متايتة  تدود 

وتا ع الب ان "إنهم يبتتتهتلت ن؛ متن  .. مص  الغ   ة

 جل س مة كل جت تدا متن جت ت د جت ت  مصت  

الباسل، و  ي س ن   تدا كت تف  ختذ جت تشت تا ثتأر 

يهدا  األقباب المص ي ن الذين استشهدوا على يتد 

الجماعا  اإلرها  ة في ل بت تا،  تفت  هللا الت بتن 

 . وال ر ب الس سي وتح ا مص 

 

البابا تواضروس يسند وكالة الكلية اإلكليبريبكبيبة 

 لألنبا ميتائيل 

است بل قداسة البا ا ت اض ون الت تانتي،  ع تا   

ه  ة التدريب  الكل ة اإلكل  يك ة  تاألنتبتا رويتب، 

التت تت  ، فتتي التتمتت تت  

البا  ا  الكاتدرار ة 

التتتمتتت قستتت تتتة فتتتي 

العبتاست تة. و عت   

قتتداستتة التتبتتا تتا عتتن 

يك   ل  افة األنبا م ار  س ف الش قت تة والتعتايت  

ووك ل الكل ة عن فت ا إي اف، على الكتلت تة خت ن 

الس  ا  ال  م الماض ة، كما  ست تد  مستؤولت تة 

وكالة الكل ة ل  افة األنبا م خارت تل األست تف التعتا  

والمش م على ك ارب ق ا   دار  ال بة. وناقت  

قداست، مع  ع ا  ه  ة التتتدريتب ستبتل تت ت يت  

الكل ة والم اهج المستختدمتة و ستالت تب التتتدريتب 

المتبعة وت ق ة العمل ة التتتعتلت تمت تة واستتتختدامتا  

التك  ل ج ا الحدي ة خا تة متع ظت وم انتتتشتار 

 جارحة ك رونا.
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